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RESUMO 

 

 

Neste estudo, buscamos analisar como os princípios e mecanismos de gestão democrática 

perpassam o trabalho do coordenador pedagógico nas escolas municipais dos anos iniciais 

da sede do município de Barra do Choça na Bahia. Para isso, serão analisadas as práticas 

e os discursos de gestão democrática dos Coordenadores Pedagógicos das escolas dos 

Anos Inicias do Ensino Fundamental, deste município, a partir da reflexão das relações 

de poder/saber que circulam na atuação e subjetivação desse profissional em seu contexto, 

na produção da verdade. Para a análise dos dados, optamos pelas ferramentas analíticas, 

orientadas por teorizações e postulados foucaultianos, dialogando com importantes 

conceitos do autor na obra Arqueologia do Saber, como: as unidades do discurso, as 

formações discursivas, as formações dos objetos, a formação das modalidades 

enunciativas e as formações dos conceitos. Procuramos conhecer, por meio da análise de 

documentos, bibliografias e entrevistas, a atuação do coordenador pedagógico a partir do 

seu papel articulador, formador e transformador nas escolas pesquisadas, por via dos 

discursos que permeiam a efetivação da gestão democrática na escola. Os resultados a 

que chegamos evidenciam: a) a maioria dos coordenadores pedagógicos não materializam 

na sua atuação os princípios de gestão democrática referentes ao trabalho coletivo de 

acompanhamento de órgãos colegiados, atendimento aos pais e à comunidade; b) não 

conseguem estabelecer como foco da atuação a ação articuladora, formativa e 

transformadora; c) vivenciam o esvaziamento da função em virtude da não efetivação da 

democracia e da participação no trabalho coletivo. 

 

Palavras-chave: Gestão democrática. Coordenador pedagógico. Práticas discursivas. 

Poder. Vontade de verdade.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The present study analyze the principles of the educational and democratic management 

that  the pedagogical coordinator work in school initial years in the County of Barra do 

Choça-Bahia. For this, the pedagogical coordinator democratic speech and reality in the 

early years of the Elementary School ( Ensino Fundamental ) will be analyzed from 

thinking about the relation between power/knowledge that surrenders this kind of 

professional in her process of building the truth. To analyze the data we decided on 

analytical tools guided by Foulcaut´s theories and postulates developing a dialog on 

important concepts of the author in Arqueologia do saber such as: speeches unit, speeches 

and goals creation, the formation of the enunciative modalities and the concepts 

formation.  Through the analysis of documents, bibliographies and interviews, we seek to 

know the pedagogical coordinator 's role in articulating, forming and transforming role in 

the researched schools, through the speeches that permeate the effectiveness of 

democratic management in school. The evidence of the results are: a) the majority of the 

pedagogical coordinators do not bring into practice the democratic management referred 

to the collegiate organs team work monitoring, community and parental attendance: b) 

they can not stablish the articulated action as an acting focus, formative and transforming: 

c) they also experience the emptying of their function due to the non-effectiveness of 

democracy as well as the participation in the team work.   

Key words: Democratic management. Pedagogical coordinator. Discursive practices. 

Power. Will of truth. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar o Coordenador Pedagógico surgiu na trajetória da 

atuação como coordenadora pedagógica no Município de Barra do Choça. Nos anos de 

2008 e 2009, atuei como professora-coordenadora escolar e, de 2010 a 2015, fui membro 

do Núcleo Técnico Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.  

Atualmente, o Município tem o Núcleo Técnico Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação, composto por 6 coordenadores, da Educação Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais Ensino Fundamental, Educação de Jovens 

e Adultos, Carreira e Enquadramento do professor e Programas Federais. Esse grupo 

realiza o trabalho técnico da Secretaria de Educação e de programas federais, referente à 

etapa da educação que coordenam e também realizam o trabalho de articulação com a 

gestão das escolas e com a coordenação pedagógica.  

Ao lado disso, existem os coordenadores pedagógicos das escolas da área urbana, 

Distrito de Barra Nova e Campo. Especificamente na educação do campo – com exceção 

dos coordenadores de anos finais que ficam na escola –, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, os coordenadores são itinerantes, vinculados ao departamento de educação 

do campo. 

Destacamos a relevância da pesquisa a partir do Estado da Arte que realizamos 

em 2015, sobre gestão democrática e a coordenação pedagógica. Os resultados a que 

chegamos evidenciaram que: muitos dos trabalhos não investigam as concepções e 

vivências da democracia na organização do trabalho pedagógico; não discutem as 

possibilidades de trabalho coletivo do coordenador pedagógico no acompanhamento de 

órgãos colegiados, formação docente e atendimento aos pais e à comunidade; não 

estabelecem como foco da atuação do coordenador pedagógico a ação formativa, 

articuladora e transformadora. E, principalmente, a sua relevância se dá em função do 

número reduzido de estudos que buscam uma reflexão sobre a gestão democrática e 

coordenação em geral. 

Optamos pelo Município de Barra do Choça como lócus de pesquisa em função 

de sua dinâmica na área de coordenação pedagógica. Conforme os dados coletados nesse 

trabalho, podemos observar por meio de leis e decretos a base legal e atuação da 

coordenação pedagógica, especialmente na década de 1990 até os dias atuais.  
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Buscamos responder nesta dissertação de que forma os princípios e mecanismos 

de gestão democrática perpassam o trabalho do coordenador pedagógico nas escolas 

municipais dos anos iniciais da sede do Município de Barra do Choça na Bahia. O 

presente estudo é vinculado à Linha de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação, 

do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. 

Fixamos como objetivo geral: Analisar como os princípios e mecanismos de 

gestão democrática perpassam o trabalho do coordenador pedagógico nas escolas do 

Ensino Fundamental, anos inicias, do Município de Barra do Choça. E os objetivos 

específicos a serem perseguidos são: discutir princípios e mecanismos da gestão 

educacional democrática; analisar a função do coordenador pedagógico a partir de seu 

papel de articulador, formador e transformador; analisar a efetivação da gestão 

democrática na escola por meio do trabalho realizado pelo coordenador pedagógico. 

Tratamos a gestão democrática como um dispositivo cujo exercício do poder não 

tem titularidade, todos estão em condição de decidir, isto é, como um espaço de 

descentralização do poder, de participação e de autonomia das instituições. Acatamos a 

concepção de Mendonça (2000), de que a gestão democrática deve ser abordada no seu 

sentido amplo, como um conjunto de procedimentos que inclui todo processo de gestão 

da escola, desde a concepção de diretrizes da política educacional, planejamento, 

definição de projetos e metas educacionais, até a implementação e avaliação.  

Batista (2012, p. 112) aponta que a coordenação pedagógica é fundamental na 

medida em que o seu trabalho se constitua numa liderança efetivamente técnico-

pedagógica, “[...] corresponsável pela articulação entre as diversas interlocuções entre 

dirigentes, professores, diretores, alunos, famílias, comunidades, órgão centrais, sem 

perder de vista a implicações e os desdobramentos de todo processo educativo”, ancorada 

no trabalho coletivo. 

Fundamentamos a construção e análise desta pesquisa por meio da abordagem 

teórica do filósofo de nacionalidade francesa, Paul-Michel Foucault, ou simplesmente 

Foucault, nascido na cidade de Poitieres em 1926 e falecido em 1984. Foi considerado 

um filósofo contemporâneo dos mais polêmicos, em função de seu olhar crítico sobre si 

mesmo. Os estudos e pensamentos desse autor envolveram principalmente o biopoder e 

a sociedade disciplinar. Para tanto, o filósofo adotou técnicas independentes, porém 

sucessivas e incorporadas uma pela outra: do discurso, do poder e da subjetivação. 
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Foucault centrou seus estudos no poder, rompendo com as concepções clássicas 

deste termo. Para o filósofo, o poder não pode ser localizado ou observado numa 

instituição determinada ou no Estado. O poder acontece como uma relação de forças que 

circula, funciona e se exerce em rede, em que o indivíduo é o centro de transmissão no 

qual o poder o atravessa. Dessa maneira, como relação de forças, o poder está em toda 

parte, e todos estão envolvidos em sua teia. 

 Ao situarmos nosso tema de pesquisa no contexto de nossa sociedade, ressaltamos 

com a afirmação de Gomes e Andrade (2009) que a gestão democrática da educação tem 

se constituído numa formação discursiva, a qual está inserida no campo político 

progressista, em defesa da educação como direito, em oposição ao modelo de gestão 

conservador representado pelo gerencialismo, com suas características mercantilistas e 

centralizadoras. Entretanto, isso não a impede de recorrer a determinados procedimentos 

para evocar seus poderes e perigos, como também para dominar o acontecimento 

discursivo. 

 Evidenciamos que os princípios de gestão democrática são elementos importantes 

no processo de gestão da escola pública no Brasil. Em vista disso, o estudo sobre como 

os princípios e mecanismos de gestão democrática perpassam o trabalho do coordenador 

pedagógico nas escolas do Ensino Fundamental da sede do Município de Barra do Choça, 

na Bahia, constitui-se em um espaço de discussão e reflexão, o qual exige a consideração 

de que as práticas discursivas, ali desempenhadas, compõem-se de um conjunto de 

intenções articuladas em que o poder é exercido sem que qualquer um dos sujeitos se 

reconheça como seu titular. A noção de Foucault de poder, apresentada neste texto, 

confirma essa ideia. 

Nesse sentido, portanto, interessa-nos apresentar as ambiguidades do exercício do 

poder como instrumento de análise capaz de explicar a produção de saber e seus 

condicionantes na atuação do coordenador pedagógico e do seu papel articulador, 

formador e transformador nas escolas pesquisadas, por meio dos discursos que permeiam 

a efetivação da gestão democrática na escola. 

 De acordo com os postulados foucaultianos “exercer uma prática discursiva 

significa falar segundo determinadas regras, e expor as relações que se dão dentro de um 

discurso” (FICHER, 2001, p.204). Nessa perspectiva, analisamos os discursos de gestão 

democrática da coordenação pedagógica, enquanto práticas discursivas e vontade de 

verdade. A vontade de verdade se define como “[...] o dizível e pensável, distingue aquilo 

que é verdadeiro do que não é” (VEIGA-NETO, 2011, p.103), marcando e sinalizando as 
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práticas discursivas e nelas criando uma verdade. Igualmente, a vontade de verdade 

institui um modo de ser do sujeito coordenador pedagógico democrático. Na verdade, 

procuramos apresentar a relação de poder-saber que constitui modos de subjetivação, 

modos de ser, desse sujeito. 

 Em outras palavras, observamos, com base nos postulados de Foucault, as relações 

de poder/saber que se manifestam, portanto, nos discursos de gestão democrática da 

coordenação pedagógica, por meio de práticas discursivas e vontade de verdade, as quais 

pretendem configurar a realidade do trabalho do coordenador pedagógico na direção da 

democracia. 

Para tanto, os dados foram analisados, interpretados e sistematizados com base 

nos postulados e nas teorizações de Michel Foucault a partir das regras de análise: 

formação dos objetos, formação das modalidades enunciativas e formação dos conceitos, 

presentes na obra intitulada Arqueologia do Saber. Além disso, recorremos a outros 

domínios do autor, como vontade de verdade e subjetivação. Nessa perspectiva, 

analisamos as práticas e os discursos de gestão democrática dos coordenadores 

pedagógicos das escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Barra do Choça, na 

Bahia, a partir da reflexão das relações de poder/saber que circulam na atuação e 

subjetivação desse profissional em seu contexto, na produção da verdade. 

Este trabalho está organizado em três capítulos: 1 Metodologia; 2 Práticas 

discursivas sobre gestão escolar democrática e coordenação pedagógica: formações 

históricas;3 Gestão Democrática e Coordenação Pedagógica: algumas possibilidades. 

No primeiro capítulo, no qual referimo-nos aos aspectos teórico-metodológicos, 

apresentamos a abordagem teórica, os elementos de análise das regularidades discursivas, 

o lócus da pesquisa, os sujeitos envolvidos e a síntese dos procedimentos de análise. 

Trata-se da sistematização das regras de análise e domínios escolhidos das teorizações e 

postulados de Foucault para nortear a interpretação dos dados. 

Abordamos no segundo capítulo, denominado “Práticas discursivas sobre gestão 

escolar democrática e coordenação pedagógica: formações históricas, a gestão 

educacional na constituição de seu campo de saber”, a discussão da tipologia de 

administração da educação no Brasil por variados tempos históricos e suas implicações 

na gestão da escola. Discutimos também as aproximações e os distanciamentos da 

democratização da educação no Brasil na década de 1980, a partir da organização e 

mobilização do campo educacional e da constituinte, envolvendo a gestão democrática e 

a discussão da Reforma do Estado na década de 1990, focalizados no sentido da gestão 
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democrática nesse contexto neoliberal de princípios gerenciais. Contextualizamos a 

constituição da coordenação pedagógica através de uma breve reconstrução histórica da 

trajetória da coordenação pedagógica na ordem nacional, estadual e municipal. Neste 

capítulo, conseguimos apresentar a dispersão que é a trajetória da coordenação 

pedagógica, de modo geral, e sobretudo as especificidades quando observada em cada 

ordem. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, intitulado “Gestão Democrática e 

Coordenação Pedagógica: algumas possibilidades”, apresentamos e verificamos as 

práticas discursivas de gestão democrática enunciadas no discurso oficial e científico dos 

sujeitos escolares com o campo discursivo das entrevistas. Abordamos princípios e 

mecanismos de gestão educacional democrática por meio da análise da ocupação da 

função no município, mobilização e articulação para o Projeto Político Pedagógico e 

órgãos colegiados. Verificamos as facilidades e dificuldades cotidianas no 

desenvolvimento da função de forma planejada ou desejada e no trabalho da coordenação 

pedagógica técnica da Secretaria de Educação – SEMED. 

Analisamos a atuação do Coordenador Pedagógico a partir de seu papel 

Articulador, Formador e Transformador baseados nas formações discursivas referentes à 

função da coordenação pedagógica; articulação do trabalho coletivo; a relação com os 

professores; organização do horário de trabalho coletivo semanal; a reflexão sobre a 

prática pedagógica no horário de trabalho coletivo semanal e a formação continuada dos 

professores no horário de trabalho coletivo semanal.  

Verificamos as práticas discursivas de efetivação da Gestão Democrática pela 

Coordenação Pedagógica ao analisarmos as formações de discurso que incluem: a relação 

da gestão democrática com o trabalho da coordenação pedagógica; promoção e criação 

de oportunidades para participação dos alunos com opiniões e sugestões sobre o 

planejamento docente e processo escolar em geral; o atendimento aos pais e comunidade 

por parte da coordenação pedagógica; articulação do trabalho coletivo; e a relação com 

os professores.  

Acreditamos que os resultados desta pesquisa possam contribuir de forma 

relevante para o campo do conhecimento da educação e outras áreas afins, como 

possibilidade de discussão e reflexão crítica acerca das aproximações e distanciamentos 

da materialidade de práticas discursivas de princípios democráticos na atuação da 

coordenação pedagógica no Município. 
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Destacamos que este estudo não indica a procura da verdade, mas proveniências 

e emergências de discursos sobre a ação democrática do coordenador pedagógico e, 

sobretudo, o funcionamento das relações de poder que atravessam o trabalho desse 

profissional. Acreditamos que a reflexão sobre como os princípios e mecanismos de 

gestão democrática perpassam o trabalho do sujeito coordenador pedagógico – no 

contexto da escola no seu trabalho coletivo – apresenta-se como uma importante 

contribuição no meio acadêmico e social, diante da ausência de estudos nesta área. Além 

disso, objetiva-se ensejar uma continuidade de pesquisa de outros pesquisadores a partir 

de outros recortes e limites por meio dos procedimentos analíticos de Michel Foucault.   
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1 METODOLOGIA 

 

No presente capítulo, apresentamos a sistematização das ferramentas analíticas 

que compõem os aspectos teórico-metodológicos que sustentam esta pesquisa, na busca 

da compressão do objeto de estudo. Na investigação, buscamos responder ao seguinte 

problema: Como a gestão democrática perpassa o trabalho do coordenador pedagógico 

nas escolas públicas municipais dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Barra do 

Choça, na Bahia? Para isso, analisamos as práticas e os discursos de gestão democrática 

dos coordenadores pedagógicos das escolas municipais dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de Barra do Choça, na Bahia, na sede e no campo.  

Para a análise dos dados da pesquisa, optamos pelas ferramentas analíticas, as 

quais se orientam pelas teorizações e postulados de Michel Foucault. Vale ressaltar que a 

expressão “teorizações e postulados” vem substituir o termo “método” neste ponto, 

porque – em se tratando de Michel Foucault – Veiga-Neto (2011) explica que, a rigor, 

não existe um método foucaultiano, a não ser que ele seja compreendido como um 

conjunto de estratégias analíticas de descrição, porque Foucault, em seus estudos, 

descarta totalizações. 

Optamos pelos estudos de Foucault para nortearmos a análise, porque seus 

procedimentos possibilitam a investigação do recorte, referente à gestão democrática e à 

coordenação pedagógica, a partir dos limites e das transformações na direção de 

aproximações, distanciamentos e contrastes, com outros pensamentos e perspectivas, com 

a atenção voltada às práticas discursivas referentes à gestão escolar pedagógica das 

escolas pesquisadas. 

Como a pesquisa é orientada pela perspectiva foucaultiana, analisamos o discurso 

enquanto acontecimento ou como a formação sistemática dos objetos de que falam, como 

esclarece Foucault (2012, p. 56): 

 

As relações discursivas, como se vê, não são internas ao discurso: [...] elas 

estão de alguma maneira, no limite do discurso: oferecem-lhe objetos de que 

ele pode falar, ou antes (pois essa imagem de oferta supõe que os objetos sejam 

formados de um lado e o discurso, do outro) determinam o feixe de relações 

que o discurso deve efetuar para poder falar de tais ou tais objetos, para poder 

abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, explicá-los etc. Essas 

relações caracterizam não a língua que o discurso utiliza, não são as 

circunstâncias em que ele desenvolve, mas o próprio discurso enquanto prática. 

 

  Portanto, o discurso é o “resultado da combinação de palavras, que representam 

as coisas do mundo” (VEIGA-NETO, 2011, p. 93), é contingente e complexo por si só. 
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Não se trata de interpretarmos o discurso, mas de “mantê-lo em sua consistência fazê-lo 

surgir da complexidade” (FOUCAULT, 2012, p. 58) da prática social. 

Na sistematização dos dispositivos de análises do tecido documental desta 

pesquisa, incorporamos alguns dos domínios da primeira e da segunda fase dos estudos 

de Foucault. Realizamos uma combinação de domínios da fase da “arqueologia”, 

expressa por meio do diálogo com importantes conceitos presentes no livro Arqueologia 

do Saber, como: as unidades do discurso, as formações discursivas, a formações dos 

objetos, a formação das modalidades enunciativas e as formações dos conceitos. Quanto 

à fase da “genealogia”, com a contribuição das obras como a Ordem do discurso, Vigiar 

e punir e Microfísica do poder, enfocamos os domínios de saber/poder e vontade de 

verdade no campo e educacional.  

A partir das práticas e dos extratos de discursos referentes à gestão democrática 

dos coordenadores pedagógicos pesquisados, articulamos a reflexão de suas relações com 

o exercício do poder no contexto das escolas pesquisadas, tomando como princípio as 

resistências, isto é, as perspectivas de transformação. Foucault (1995), ao estudar a 

formação histórica da sociedade capitalista, constatou que o poder não existe, o que se 

tem são relações de poder, isto é, práticas em que o poder se manifesta. Ele observou que, 

enquanto o “sujeito humano é colocado em relações de produção e de significação, é 

igualmente colocado em relações de poder muito complexas” (FOUCAULT, 1995, p. 

240). O autor sugere uma nova direção para compreensão das relações de poder, através 

do antagonismo de estratégias, ou seja, a partir das formas de resistência.  

Para Foucault, o poder atinge a realidade concreta dos indivíduos, o seu corpo, 

situado no nível do próprio corpo social e não acima, penetrando no cotidiano das pessoas. 

Em outras palavras, o poder é caracterizado como micropoder ou subpoder, o que 

Foucault chamou de microfísica do poder. Dessa maneira, esses micropoderes podem se 

integrar ou não ao Estado, o que significa que eles são periféricos (MACHADO, 2007). 

No interior da escola, em especial no trabalho pedagógico, é provável que o poder 

atravesse todos os sujeitos envolvidos, sendo algo que se exerce, que funciona e se 

disputa, e que não tem uma centralidade.  

Outro domínio foucaultiano importante na análise é o campo de saber. Procuramos 

revelar o regime de saberes que envolve os discursos da coordenação pedagógica sobre 

democracia e participação remetendo às relações de poder/saber. Segundo a análise de 

Machado (2007), o saber não deve remeter a um sujeito de conhecimento, mas às relações 

de poder que lhe constituem, visto que todo saber produz poder. Nesse contexto, é 
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fundamental perceber que poder e saber são inseparáveis, estão em constante associação, 

pois não há relação de poder sem a constituição de um campo de saber, visto que a 

coordenação pedagógica em seu exercício de poder no grupo gestor escolar é também um 

lugar de formação de saber. 

Assim, expomos de maneira geral o problema de pesquisa e os aspectos teóricos 

metodológicos que a nortearam, com base em Foucault. Na próxima sessão deste capítulo, 

apresentamos a abordagem teórica da pesquisa, ampliando a noção sobre os domínios 

selecionados. 

 

1.1 Abordagem teórica 

 

Nesta seção, apresentamos e discutimos alguns importantes domínios das 

teorizações e postulados de Foucault, especialmente os que são relevantes para essa 

pesquisa. A partir do referencial foucaultiano, explicita-se uma íntima relação entre 

discurso e poder, bem como as várias e complexas formas de investigar os discursos nessa 

perspectiva. Demonstramos a produtiva contribuição deste referencial teórico 

metodológico na pesquisa, por meio do qual analisamos as práticas e os discursos de 

gestão democrática no trabalho da coordenação pedagógica das escolas públicas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Barra do Choça/BA.  

Uma das preocupações da perspectiva foucaultiana é “procurar dar conta desse 

nível molecular do exercício de poder” (MACHADO, 2007, p.122). Foucault propõe o 

estudo do poder através de uma análise ascendente, tendo em vista que o Estado não é o 

ponto de partida elementar. Outra questão é que ele não considera o poder como algo 

destrutivo, mas como algo positivo, isto é, produtivo e transformador. Nesse caso, o 

“poder possui uma eficácia produtiva, uma riqueza estratégica, uma positividade” 

(MACHADO, 2007, p.123). 

Foucault não propõe a análise de um poder, mas toma por objeto de análise as 

relações de poder, nas quais a liberdade aparece como condição de existência dessas. 

Quando o exercício de poder é definido como um modo de ação sobre ações, aí é incluído 

um elemento importante: a liberdade. Como resultado, o poder só se exerce sobre sujeitos 

livres, a escravidão não é uma relação de poder e sim de coerção. 

Na obra Microfísica do poder, na discussão sobre soberania e disciplina, Foucault 

faz um alerta sobre a possibilidade de quatro opções metodológicas para uma análise das 

relações de poder. Primeiramente, é preciso captarmos o poder nas suas extremidades, 
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em suas últimas ramificações, de forma descentralizada; segunda parte, “estudarmos  o 

poder em sua face externa, na sua relação provisória como o objeto, seu alvo, seu campo 

de aplicação” (FOUCAULT, 2015, p. 282); terceira, analisarmos  o poder como algo que 

se movimenta, que funciona em cadeia, em rede, que não se aplica a indivíduos, passa 

por eles; e a quarta sugere analisarmos  o poder nas micro relações, sugere verificarmos  

suas técnicas e procedimentos de atuação (Idem, 2015). Assim, ele define a partir de suas 

considerações sobre o poder a melhor forma para abordá-lo, o que serve de referência 

para nossa análise do objeto investigado. 

 Conforme o que apontamos anteriormente, para o filósofo francês, saber e poder 

se implicam mutuamente, justamente porque o saber tem suas gêneses nas relações de 

poder. Apesar de saber e poder se apresentarem juntos, como dois lados de um mesmo 

processo, eles não são a mesma coisa, visto que as relações de força constituem o poder, 

ao passo que as relações de forma constituem o “saber”, mas aquele tem o primado sobre 

este. (VEIGA-NETO, 2011, p. 130). Em outras palavras, o resumo de François Châtelet, 

citado por Deleuze diz o poder como exercício, o saber como regulamento (DELEUZE, 

2005, p. 82.). 

Podemos inferir que o poder não se apoia em nada fora de si mesmo, ele de fato 

circula, é pontual, de maneira que o saber se sustenta na formalidade, no conteúdo que 

lhe são exteriores, sendo possível de ser ensinado, reproduzido. Ambos são articulados 

pelo discurso, saber e poder se entrecruzam pelo sujeito (VEIGA-NETO, 2011). De 

acordo com Machado (2007, p.127), “não há relação de poder sem a constituição de um 

campo de saber, e, reciprocamente todo saber constitui novas relações de poder, é, ao 

mesmo tempo, um lugar de formação de saber”. 

Enfim, segundo Foucault (2015), as relações de poder na sociedade são múltiplas, 

visto que estas atravessam, caracterizam e constituem o corpo social na medida em que 

estas relações de poder, para funcionarem, requerem uma produção, uma acumulação, 

uma circulação de um funcionamento do discurso.  

Fischer (2001), ao discorrer sobre a análise dos discursos na perspectiva de 

Foucault, alerta que é necessário recusar as intepretações simplórias e principalmente a 

busca do oculto, pois devemos tentar ficar no nível da existência das palavras, das coisas 

ditas, do que está posto. Para Foucault, o que há no discurso são enunciados e relações, 

que o próprio discurso põe em funcionamento. Então, analisar o discurso é dar conta “de 

relações históricas, de práticas, muito concretas que estão ‘vivas’ no discurso” 

(FISCHER, 2001, p. 199).   
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Evidenciamos que os discursos, na perspectiva foucaultina, são uma dispersão, 

pois são formados por elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade, 

uma vez que a sua análise parte da dispersão. A esse respeito Foucault (2012, p. 32-31) 

afirma que: 

é preciso renunciar a todos esses temas que têm por função garantir a infinita 

continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de uma ausência 

sempre reconduzida. É preciso estar pronto para acolher cada momento do 

discurso em sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que 

aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, 

esquecido, transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem 

longe de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso remeter o 

discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua 

instância.  

Diante do exposto, confirmamos a ideia de que a análise do discurso deve 

considerar a descrição de uma dispersão. Segundo Machado (2007), para essa dispersão, 

Foucault formulou regras que disciplinam os objetos, os tipos enunciativos, conceitos e 

temas que caracterizam o discurso como regularidades. Estas regularidades foram 

nomeadas por ele de formação discursiva.  

De acordo com a reflexão de Fischer (2001), as formações discursivas devem ser 

vistas sempre dentro de um campo discursivo, e por esta razão sempre em relação com 

determinados campos de saber. Isso se daria de tal maneira que, ao se referir a um 

determinado discurso, o médico, por exemplo, em seu enunciado tem força de conjunto, 

apoiado em uma determinada formação discursiva – nesse caso, a medicina. A autora 

ressalta que formação discursiva deve ser vista como o princípio de dispersão e de 

repartição dos enunciados, segundo o qual se sabe o que pode e o que deve ser dito, dentro 

de um determinado campo, em consonância com a posição que se ocupa neste campo.  

No sentido da formação discursiva, compomos conjuntos de enunciados do 

discurso oficial, discurso científico e discurso dos sujeitos escolares (coordenadores 

pedagógicos e representante do núcleo técnico da Secretaria Municipal de Educação) em 

torno da gestão democrática, com foco nos eixos temáticos: a) princípios e mecanismos 

de gestão educacional democrática; b) função do coordenador pedagógico a partir do seu 

papel articulador, formador e transformador; c) efetivação da gestão democrática na 

escola por meio da coordenação pedagógica. 

Ao lado disso, nomeamos os discursos referentes à pesquisa com os termos: 

discurso oficial, para os discursos que envolvem documentos, leis e decretos que 

normatizam o objeto investigado; discurso dos sujeitos escolares, composto 

especificamente por sujeitos da pesquisa – como coordenadores pedagógicos 
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participantes das entrevistas e coordenador técnico do núcleo pedagógico da Secretaria 

de Educação do Município, responsável pelos coordenadores escolares investigados; e o 

discurso científico, referente à literatura consultada. 

Para ampliarmos a compreensão sobre discurso, é importante destacar a noção do 

domínio “enunciado”. Segundo Foucault (2012), o discurso é um conjunto de enunciados 

que se apoiam em uma mesma formação discursiva, porém o enunciado não pode ser 

isolado como uma frase, uma proposição ou um ato de formulação. Nesse sentido, na 

descrição dos enunciados, observamos as condições de existência, estabelecendo uma 

relação com um domínio de objetos e o jogo de posições possíveis para um sujeito, 

considerando o campo de coexistência e a materialidade repetível. 

Nessa pesquisa, compomos as funções dos enunciados, com os de formação das 

modalidades enunciativas, apoiando-se nos seguintes elementos: estatuto do sujeito que 

fala, lugar institucional do sujeito e posição do sujeito em relação ao objeto 

(FOUCAULT, 2012). Nessa possibilidade de análise do sujeito, Fischer (2001, p. 208) 

ressalta que este é um caminho bem diferente, traçado por Foucault, para compreensão 

do sujeito, pois “[...] afasta-se desse espaço em que se relacionam sujeitos individuais e 

invade o espaço de uma relação mais ampla, baseada na noção de dispersão do sujeito”. 

Na mesma direção, realizamos a formação dos objetos, também delineados por 

três regras: inicialmente é demarcada a superfície de emergência do objeto investigado, 

que significa mostrar onde eles podem surgir; segundo, a descrição das instâncias de 

delimitação; ao final, a análise das grades de especificação, a qual tratamos de situar os 

discursos que se opõem, associam, reagrupam, classificam e derivam umas das outras os 

diferentes objetos (FOUCAULT, 2012). 

Abordamos também as regularidades discursivas e a formação dos conceitos. Na 

referida análise, organizamos o campo de enunciados, ou seja, a configuração do campo 

enunciativo. Esta organização compreende formas de sucessão, formas de coexistência 

ou campo de presença, e os procedimentos de intervenção. Em geral, estes elementos são 

heterogêneos na delimitação do grupo de conceitos, mas esses diferentes elementos estão 

relacionados uns aos outros. De maneira que as regras de formação têm um lugar no 

próprio discurso (FOUCAULT, 2012). 

Concluída esta explanação, mais centrada nos procedimentos de análise presentes 

na obra “Arqueologia do Saber”, julgamos necessário acrescentar a esta abordagem 

teórica outros domínios de Foucault, importantes para os procedimentos adotados para 

análise dos dados, a saber: vontade de verdade e a subjetivação. 
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Conforme o que descrevemos anteriormente, a vontade de verdade é marcada e 

sinalizada por práticas discursivas. Segundo Foucault (1999, p. 17), na Ordem do 

discurso, a vontade de verdade se apoia sobre um “suporte institucional; é reforçada e 

reconduzida por um conjunto compacto de práticas [...] e pelo modo como o saber é 

aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo 

atribuído”.  

Podemos afirmar que a vontade de verdade implica necessariamente as práticas 

discursivas, significa falar segundo regras, isto é, quem está autorizado a falar sobre este 

ou aquele assunto. “Cada sociedade tem seu próprio regime de verdade, isto é, os tipos 

de discursos que elas acolhem e fazem funcionar como verdadeiros” (REVEL, 2005, p. 

86). 

Em nosso corpus de pesquisa, o coordenador pedagógico é um sujeito. “O sujeito 

é uma condição que coloca a nós, pessoas, dentro de um quadro histórico, determinado 

por relações exteriores a nós do qual não somos a origem nem de nosso dizer, nem de 

nosso fazer” (MILANEZ, 2013, p. 373). Tomado como sujeito historicamente orientado, 

conforme podemos observar em sua trajetória apresentada no corpo do texto, o 

coordenador pedagógico caminha em direção a uma produção histórica das suas 

subjetividades. Vamos compreender um pouco o que isso significa. 

Revel (2005), ao discutir os conceitos essenciais de Foucault, traduz que o termo 

subjetivação é um processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, isto é, a sua 

subjetividade. Essa subjetividade corresponde a dois modos de subjetivação: os modos 

de objetivação que tornam o ser humano sujeito e como sujeito de sua própria existência, 

a relação consigo mesmo. O que nos interessa é observar nos discursos a objetivação do 

sujeito coordenador pedagógico, a relação deste consigo mesmo, também com base na 

prática discursiva, como abordamos anteriormente neste capítulo. 

Construímos os capítulos referentes à contextualização do objeto de pesquisa a 

partir da abordagem histórica pautada nas incidências de interrupções. Assim, abordamos 

a noção de descontinuidade coma visão de documento como monumento que não está 

inerte, mas que possibilita em seu tecido a definição de unidades, conjuntos, séries e 

relações na direção da construção de uma história geral como espaço de dispersão, 

descartando princípios de centralidade ou origem – o que se opõe à história tradicional 

(FOUCAULT, 2012). Investigamos a história, refletindo sobre a produção e circulação 

de discursos e seus efeitos.    
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Destarte, apresentados os domínios dos postulados e teorizações de Foucault, 

escolhidos como aporte teórico metodológico para análise dos dados. Faremos na 

próxima seção a contextualização do lócus de pesquisa. 

 

1.2 O lócus da pesquisa 

 

Na perspectiva de Foucault, a ideia de problematização não é entendida como a 

representação de um objeto existente ou que emerge do discurso, mas como um conjunto 

de práticas discursivas ou não discursivas que fazem entrar alguma coisa, no jogo do 

verdadeiro ou falso e o constitui como objeto para o pensamento (REVEL, 2005). A partir 

disso, despertamos para a ideia de garantir para esta pesquisa o exercício crítico do 

pensamento, que se opõe à pesquisa metódica da busca das verdades, de modo que a 

problematização será o ponto de partida e chegada na análise de como a gestão 

democrática atravessa o sujeito coordenador pedagógico. 

A cidade de Barra do Choça, à qual pertencem as escolas investigadas, é um 

município brasileiro do estado da Bahia, situado a 27 km de Vitória da Conquista e a 524 

km de Salvador. Está localizada no Planalto Sul Baiano, mais precisamente sobre a Serra 

Geral, que é um prolongamento da Serra do Espigão. Sua população, segundo o Censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 34.853 habitantes. No 

cenário educacional estadual, está inserida na NRE 20 (Núcleo Regional de Educação) de 

Vitória da Conquista. Em relação à educação, com base nos dados do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Barra do Choça tem o 

número de 8.078 alunos matriculados na educação básica da rede pública municipal. 

Os anos iniciais do Ensino Fundamental no Município, de modo geral, são 

atendidos em: 05 escolas na sede, 03escolas em povoados e 01 no distrito de Barra Nova; 

e o conjunto de 26 escolas do campo divididas pela nomenclatura de Núcleo1 I (15 

escolas) e Núcleo II (11 escolas). Contudo, optamos por investigar as escolas do 

município em que a coordenação pedagógica é composta por um professor do quadro 

efetivo. Desse modo, realizamos a investigação especificamente em: 02 escolas na área 

urbana, 01 escola em povoado, e o conjunto de 26 escolas do campo. Essas escolas 

                                                           
1 No município de Barra do Choça, não são todas as escolas do campo que possuem uma infraestrutura 

completa, pois as escolas isoladas funcionam normalmente com uma turma única composta por uma ou 

mais etapas da Educação Básica, chamada de multisseriada. Nesse sentido, há uma secretaria na sede do 

município para todas as escolas nesta situação. Assim, para facilitar o acompanhamento destas unidades, 

foi feita a divisão em Núcleo 1 (15 escolas) e Núcleo 2 (11 escolas), acompanhadas por um diretor, um 

vice-diretor e por dois coordenadores pedagógicos, respectivamente. (Dados da pesquisa, 2016) 
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correspondem a um total de 05 coordenadores pedagógicos, que, por sua vez, são 

acompanhados por um coordenador técnico pedagógico da Secretaria Municipal de 

Educação de Barra do Choça, membro do Núcleo Técnico Pedagógico da SEMED, o qual 

incluímos também na pesquisa.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Município, havia 3.445 alunos 

matriculados em 2016, conforme os dados da pesquisa. Verificamos a evolução da 

matricula de 2010 a 2016 nessa etapa e constatamos o declínio do número de matrículas 

no referido intervalo, o que indica uma redução de quase mil alunos da rede em seis anos, 

conforme apresenta a Figura 01: 

Figura 01 - Evolução das matrículas do Ensino Fundamental/anos iniciais da Rede 

Pública do Município de Barra do Choça 2010/2016 

 

Fonte: MEC/INEP. Gráfico produzido pela Autora. 

 

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, 

os dados apontam que os anos iniciais da rede pública do Município atingiram a meta e 

cresceram. Em relação ao Estado, apresenta-se um desempenho menor, porém com pouca 

diferença no índice alcançado.  

Tabela 01: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 2015  

Anos  IDEB – 

Bahia  

IDEB – Barra 

do Choça 

Metas 

Munícipio  

2007 2.6 2.5 2.1 

2009 3.2 3.3 2.8 

2011 3.8 3.4 3.3 

2013 4.0 3.7 3.6 

2015 4.3 4.0 3.9 

                   Fonte: Fonte: MEC/INEP. Gráfico elaborado pela Autora. 
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Esses dados demonstram que o IDEB de Barra do Choça se aproxima dos índices 

do Estado da Bahia, porém se encontram em desempenho inferior. Os dados apontam que 

o índice de Barra do Choça em 2015 nos anos iniciais da rede pública atingiu a meta e 

cresceu, mas não alcançou os 6,0 referente a meta nacional prevista. 

Diante da ausência de dados atualizados sobre as escolas investigadas, optamos 

por fazer um levantamento em cada escola componente de nosso lócus, embora o Plano 

Municipal de Educação esteja elaborado. Para isso, realizamos a aplicação de um 

questionário com todos os coordenadores pedagógicos participantes dessa pesquisa, que 

correspondem a um total de 05 profissionais. Nesse sentido, pautamos o questionário em 

alguns critérios, quais sejam: a) Projeto Político Pedagógico, e instâncias de 

representação; b) informações relacionadas à infraestrutura; e c) dados sobre provimento 

e formação dos diretores, coordenadores pedagógicos e professores. Para facilitar a 

apresentação dos dados desse levantamento, optamos por denominar as escolas 

pesquisadas em: Escola 1, 2, 3, e, para o Núcleo I e o Núcleo II, a nomenclatura N1 e N2. 

Em se tratando do Projeto Político Pedagógico, observamos que todas as escolas 

pesquisadas têm o documento. No entanto, 100% dessas escolas não atualizaram 

regularmente esse instrumento. Diante disso, é provável que o Projeto Político 

Pedagógico seja, para a maioria dessas escolas, um mero documento formal, e não o 

norteador do trabalho escolar. 

Em relação ao atendimento, a maioria das escolas inclui a primeira etapa da 

educação básica, a Educação Infantil. Além disso, o coordenador pedagógico que 

desenvolve a função nestas instituições também coordena essa referida etapa.  

Quanto às instâncias de representação no âmbito escolar, verificamos que as estas 

são constituídas pelo Conselho de Classe e Conselho de Escola. O Conselho de Classe é 

composto por diretor, coordenador e professores do ano avaliado, não há participação de 

representante de pais. Este Conselho de Classe é realizado em todas as escolas de anos 

iniciais somente no final do período letivo, com exceção de uma instituição, que realiza 

a cada trimestre. É provável que tanto o ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano) como o 4º e 

5º anos estejam sendo prejudicados por conta disso, no que se refere à avaliação da 

aprendizagem nas escolas. 

 Em relação ao Conselho de Escola, verificamos que tais instâncias foram 

implantadas pela Secretaria Municipal de Educação no ano de 2010, por meio da Lei 

Municipal n° 110, de 08 de julho de 2008, e colocadas em prática pelo Decreto Municipal 

n° 095, de 17 de junho de 2009, o qual regulamentou o processo eleitoral dos Conselhos 
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de Escola nas escolas públicas municipais de Barra do Choça. Segundo os dados, estes 

conselhos devem convocar novas eleições a cada dois anos, porém a metade deles está 

inativa por falta de novas eleições. 

Quanto à infraestrutura das unidades escolares do Município, dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em 2016, no Quadro 1, ao final do parágrafo, analisamos que, de um 

modo geral, a maioria das escolas dessa etapa não dispõe de recursos como laboratório 

de informática, sala de coordenação pedagógica, auditório, refeitório, quadra de esportes 

e sala multifuncional. Todas as escolas têm sala de direção, secretaria, sala de professores, 

cozinha e almoxarifado, e nenhuma tem laboratório de ciências. Contudo, as escolas que 

formam os núcleos têm uma infraestrutura diferenciada, pois na sua maioria são 

compostas por uma ou mais salas com a cozinha, concentrando a gestão em um espaço 

alugado na sede. A situação da infraestrutura apresentada pode ser observada no Quadro 

1, a seguir: 

 

Quadro 1: Infraestrutura das escolas do Ensino Fundamental /Anos Iniciais em de Barra 

da Choça/Ba (2016) 
 

Escolas 1 2 3 NÚCLEO  

1 E 2  

Sala de Leitura X    

Quadra poliesportiva X    

Pátio coberto X   1 Escola 

Sala de vídeo X    

Lab. De Informática X    

Laboratório de ciências     

Sala multifuncional2 X    

Sala de Direção  X X X X 

Sala de Coordenação Pedagógica     X 

Secretaria  X X X X 
Sala de professores  X X X  

Auditório      

Refeitório      

Cozinha  X X X X 
Almoxarifado  X X X X 

Fonte: Dados da pesquisa. Quadro produzido pela Autora. 

 

Outro levantamento que procuramos evidenciar é o provimento do cargo de 

direção e a formação desses profissionais. Demonstramos no Quadro 2, a seguir: 

                                                           
2 No município de Barra do Choça essas salas multifuncionais fazem parte do Programa do Ministério da 

Educação que disponibiliza às escolas públicas de ensino regular conjunto de equipamentos de informática, 

mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a organização do espaço de atendimento 

educacional especializado. Para isso, o município disponibiliza o espaço físico para implantação dos 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos de acessibilidade, bem como o professor e 

o monitor para atuar nesse espaço. 



29 
 

 

Quadro 2: Diretores Escolares do Ensino Fundamental /Anos Iniciais em Barra da 

Choça/Ba (2016) 

 

E
S

C
O

L
A

/N
Ú

C
L

E
O

 

    

 Admissão/Eleição/ 

Indicação 

Formação Inicial Pós-graduação  

1 Concurso/Eleição Pedagogia Gestão Escolar 

2 Concurso/Eleição Pedagogia  Gestão escolar 

3 Concurso/Eleição Magistério e 

Matemática  

Não tem 

N 1 e 2  

 

Concurso/Eleição Pedagogia  Alfabetização e 

Letramento  

Fonte: Dados da pesquisa. Quadro produzido pela Autora. 

 

Desde o ano de 2008, por meio da criação da Lei Municipal nº 88/07, de 28 de 

novembro de 2007, o munícipio regulamentou e passou a realizar eleição para diretor 

escolar. Ao analisarmos os dados referentes aos diretores, observamos que a função de 

diretor escolar é exercida por professores do quadro efetivo do Município, ou seja, 

admitidos por concurso. Neste contexto, na sua totalidade, os diretores são eleitos 

democraticamente. Cabe destacar, ainda, que o conjunto composto por 26 escolas do 

campo – o Núcleo I (15 escolas) e o Núcleo II (11 escolas) – possui apenas um diretor 

para os dois núcleos. 

Com relação à formação, constatamos que, do número de diretores eleitos, 75% 

são licenciados em Pedagogia e 25% em Matemática. Entre esses diretores, 75% são pós-

graduados na área de educação e 50% são especialistas especificamente em Gestão 

Escolar.  

Na sequência, apresentamos alguns dados referentes aos coordenadores 

pedagógicos. No Quadro 3, a seguir trazemos o provimento para função de coordenação 

pedagógica e a formação. Vejamos os referidos dados em relação aos Coordenadores 

pedagógicos Escolares do Ensino Fundamental /Anos Iniciais, no Município:  

 

Quadro 3: Coordenadores pedagógicos investigados (2016) 
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E
S

C
O

L
A

/N
Ú

C
L

E
O

 

 

 Admissão  Formação  Pós-graduação 

1 Concurso Magistério, Matemática e 

Administração 

Psicopedagogia Institucional e Clínica 

2 Concurso  Pedagogia  Gestão Escolar  

3 Concurso Geografia Gestão Escolar; Magistério Superior; e 

Orientação Educacional, Supervisão e 

Gestão Escolar 

N 

1 

Concurso  Pedagogia  Gestão Escolar, Orientação 

Educacional, Supervisão e Gestão 

Escolar 

N 

2 

Concurso  Pedagogia  Não tem 

  Fonte: Dados da pesquisa. Quadro produzido pela Autora. 
 

 Segundo os dados, o Município não realiza eleições para a coordenação 

pedagógica da etapa pesquisada, visto que o provimento para tal cargo ocorre com base 

nas indicações feitas pela Secretaria Municipal de Educação. Verificamos que a função é 

exercida tanto por professores contratados ou concursados, mas optamos por investigar 

apenas os efetivos. No que se refere à formação inicial, 66% são licenciados em 

Pedagogia e 34% se dividem entre as licenciaturas de Geografia, Matemática e 

bacharelado em Administração.  

Verificamos que a maioria dos coordenadores pedagógicos investigados são 

graduados em educação. Entre esses professores, 66% possuem pós-graduação em Gestão 

Escolar, 34% em Psicopedagogia Institucional Clínica e 40% do total têm formação 

específica para coordenação pedagógica, o que corresponde a 02 coordenadores. Ao que 

tudo indica, a coordenação pedagógica apresenta a formação inicial exigida pela LDB 

atual, no Art. 64, que prevê “cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação” para os profissionais da educação atuarem no planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica (BRASIL, 1996). 

Com base, em um total de 110 professores das escolas pesquisadas, verificamos 

que a maioria foi admitida por concurso público (71%). Considerando a formação desses 

professores, verificamos que também a maioria deles são de licenciados (88%). Esses 

dados denotam um equilíbrio do Município com relação a admissão, porém observamos 

a necessidade da formação de 9% desse quadro, que corresponde a 09 professores.  
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Figura 2: Percentual de professores Concursados 

e Contratados - 2016 

Fonte: Dados da pesquisa. Gráfico produzido 

pela Autora. 

 

 

Figura 3: Percentual de professores licenciados 

e não licenciados – 2016 

Fonte: Dados da pesquisa. Gráfico produzido 

pela Autora. 

 

1.3. Os sujeitos da pesquisa 

 

Como apresentamos anteriormente na discussão sobre subjetividade, Foucault 

pensou um caminho bem diferente para a compreensão do sujeito. A partir do pensamento 

do autor, portanto, somos desafiados a “pensar o sujeito como um objeto historicamente 

constituído sobre a base de determinações que lhe são exteriores” (REVEL, 2005 p. 85), 

pois ele tem uma gênese, uma formação, uma história que não é originária. A esse 

respeito, Fischer (2001) diz que Foucault multiplicou o sujeito, já que nos discursos 

sempre se fala de um lugar, o qual não permanece idêntico. 

Incluímos como sujeitos da pesquisa o coordenador técnico pedagógico da 

Secretaria de Educação – responsável pelos anos iniciais do Ensino Fundamental – e cinco 

coordenadores pedagógicos. Em geral, a rede municipal de ensino tem nessa etapa 

pesquisada o número de 11 coordenadores, no entanto, como mencionamos 

anteriormente, optamos por trabalhar somente com os professores-coordenadores 

concursados. 

Considerando o postulado foucaultiano de dispersão do sujeito, compomos 

quando necessária a formação das modalidades enunciativas, como foi dito 

anteriormente. Quando analisamos os discursos referentes a cada enunciador, 

evidenciamos as modalidades enunciativas em seus elementos, o estatuto do sujeito que 

fala, o lugar institucional do sujeito e a posição do sujeito em relação ao objeto, 

posicionando cada voz. 

43%
57%

Admissão do professores  das Escolas 

investigadas 

CONTRATO CONCURSO

91%

9%

Formação dos professores das 

Escolas investigadas 

LICENCIADOS

NÃO LICENCIADOS
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Nesse processo de análise dos enunciados, vamos nomear cada sujeito de 

enunciador, caracterizado com uma letra seguida de um número, que faz referência à sua 

ordem. Dessa forma, temos E1, E2, E 3, E 4, E5, E6. 

 

Quadro4: Sujeitos da pesquisa 

SUJEITOS DA PESQUISA 

ENUNCIADOR REFERÊNCIA 

E1 Professor Coordenador pedagógico 

E2 Professor Coordenador pedagógico 
E3 Professor Coordenador pedagógico 
E4 Professor Coordenador pedagógico 
E5 Professor Coordenador pedagógico 

E6 Professor Coordenador Técnico Pedagógico da Secretaria de 

Educação  
Fonte: Dados da pesquisa. Quadro produzido pela autora. 

 

1.4 Procedimentos e dispositivos de análise 

 

Na descrição dos procedimentos de análise desta pesquisa, tivemos a preocupação 

de oferecer uma organização condizente com os pressupostos científicos que anorteiam, 

as referidas teorizações e os postulados de Foucault, com vistas à qualidade e ao rigor 

científico. 

Para tanto, os procedimentos da investigação foram organizados com base em cinco 

etapas: 

a) Constituição do corpus de análise; 

b) Levantamento do referencial teórico;  

c) Análise documental;  

d) Aplicação de questionário para caracterização das escolas investigadas; 

e) Entrevistas; 

f) Análise dos dados.  

 

1.4.1 O Corpus de análise 

 

O corpus de análise foi composto do discurso oficial – que envolve documentos, 

leis e decretos que normatizam o objeto investigado –; discurso dos sujeitos escolares; e 

o discurso da Secretaria Municipal de Educação – constituído, especificamente, pelos 

enunciadores enumerados anteriormente. Além disso, livros, artigos, dissertações e teses 
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sobre o objeto investigado, tomados como referências bibliográficas, fazem parte dessa 

composição como discurso científico.  

Tendo em vista que utilizamos para a análise do tecido documental os postulados 

foucaultianos, não investigamos por categorias e sim por eixos temáticos. Dessa forma, 

definimos os seguintes eixos para nortear o campo discursivo: 

a) princípios e mecanismos de gestão educacional democrática;  

b) função do coordenador pedagógico a partir do seu papel articulador, formador 

e transformador; 

 c) efetivação da gestão democrática por meio do trabalho do coordenador 

pedagógico. 

 Destacamos que os eixos temáticos apresentados se constituem como elementos 

essenciais para o corpus de análise, uma vez que se articulam com os objetivos da 

pesquisa e estão intimamente relacionados ao campo de saber/poder do objeto de 

investigação. Funcionam como uma referência para a reflexão sobre as problematizações 

dos discursos selecionados e também de cada capítulo. Nesse sentido, propomos a 

interlocução da análise em todos os capítulos da pesquisa sem, desta forma, 

concentrarmos em um capítulo para tal.  

1.4.2 Levantamento do referencial teórico 

 

O referencial teórico consistiu no levantamento de livros, artigos, teses e 

dissertações acerca da temática da pesquisa, envolvendo matérias que tratam da política 

e gestão da educação – em especial de gestão democrática e da coordenação pedagógica 

–, como também dos postulados e das teorizações de Foucault. Como resultado, a 

composição da base teórica que damos sustentação às discussões engendradas por todo o 

texto. 

 

 

1.4.3 Análise documental 

 

Buscamos parte da documentação essencial para a nossa pesquisa no Arquivo da 

Secretaria Municipal de Educação de Barra do Choça, Arquivo Municipal da Prefeitura 

– especificamente na Procuradoria Jurídica da cidade, uma vez que, sobre a coordenação 

pedagógica, existem documentos de vários tempos históricos no Município. Além disso, 
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pesquisamos uma série de arquivos na Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa e na 

Anísio Teixeira da Faculdade de Educação, ambas do campus da Universidade Federal 

da Bahia – UFBA, em Salvador, no intuito de analisar documentos do contexto baiano 

sobre a temática. 

Destacamos que o estudo sobre o objeto investigado requereu uma leitura de 

documentos da trajetória história e da legislação. Desse modo, foram selecionados muitos 

documentos referentes à coordenação pedagógica no Município e na Bahia, os quais 

aparecem ao longo do texto. No entanto, primamos por apesentar no quadro a seguir 

somente os documentos que consideramos chaves no conjunto dos referenciais para a 

análise dos discursos, vejamos: 

 

Quadro 5 – Documentos analisados 

 DOCUMENTOS ANALISADOS  REFERÊNCIA  

01 Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de 

Barra do Choça (Lei nº 08 de 06/07/1998) 

MUNICIPAL  

02 Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério 

Público Municipal de Barra do Choça (Lei nº 16 de 20/01/2004)  

MUNICIPAL  

03 Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal de Barra do 

Choça (Lei nº 17 de 20/01/2004) 

MUNICIPAL  

04 Alteração do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores – 2004 

(Lei Municipal nº 278 de 17/10/2014) 

MUNICIPAL  

05 Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996.) 

FEDERAL 

06 Constituição Federal de 1988 FEDERAL 

Fonte: Quadro produzido pela Autora, 2016. 

 

1.4.4 Observação do objeto de estudo em seu contexto específico e entrevistas 

 

Essa etapa da pesquisa consistiu em levantamento de dados das escolas e 

entrevistas com os enunciadores selecionados. Para a caracterização das escolas, 

realizamos as visitas oportunizando dessa forma o contato direto com as instituições 

escolhidas e com o espaço de trabalho do coordenador pedagógico. 

Para o levantamento das informações gerais sobre as escolas, elaboramos um 

questionário com perguntas fechadas referentes à infraestrutura; às suas características, 

aos perfis de diretores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos; e à organização 

escolar. 

Ao lado disso, realizamos as entrevistas, do tipo semiestruturada, com roteiro 

contendo os sujeitos selecionados anteriormente. Elaboramos as questões com o objetivo 



35 
 

de analisar as práticas e os discursos de gestão democrática da coordenação pedagógica 

no desenvolvimento de seu trabalho na escola, em especial o trabalho pedagógico 

coletivo, evolvendo: as reuniões pedagógicas mensais–que correspondem à Atividade 

Complementar (AC) –; mobilização para implementação e manutenção do Projeto 

Político Pedagógico; a formação continuada do professor em serviço; Conselhos 

Escolares; e comunidade escolar em geral. Focamos na direção de práticas participativas 

e democráticas. 

As entrevistas foram realizadas no mês de setembro de 2016, conforme roteiro 

(Apêndice B) e termo de consentimento (Apêndice A). Os áudios foram gravados, e as 

transcrições fizeram parte da constituição do corpus de análise. As entrevistas foram 

agendadas de acordo com a disponibilidade dos participantes.  

 Todos os entrevistados foram esclarecidos sobre a participação e a finalidade do 

estudo pelo termo de consentimento livre e esclarecido. A entrevista, na visão de Lüdke 

e André (1986, p.34), permite ao pesquisador captar de imediato a informação desejada, 

com diferentes tipos de informantes. Uma boa entrevista torna possível o tratamento de 

assuntos de natureza pessoal e complexa que, em outras formas de pesquisa, ficariam 

velados. 

  

1.4.5 Dispositivos de análise 

 

 Como descrevemos anteriormente, acolhemos os dispositivos de análise que 

perpassam a primeira fase de Foucault, a arqueologia (ser-saber), e a segunda fase, a 

genealogia (ser-poder). Utilizamos da fase arqueológica, especificamente do livro 

Arqueologia do Saber, conceitos como: as unidades do discurso, as formações 

discursivas, a formação dos objetos, a formação das modalidades enunciativas e a 

formação dos conceitos. Da segunda fase, a genealógica, utilizamos os domínios de 

saber/poder, vontade de verdade e subjetivação presentes em obras do autor – a exemplo 

da Ordem do discurso, Vigiar e punir e Microfísica do poder – aliados às outras 

contribuições de autores que se associam à sua forma de pensar. 

Incluímos também na sistemática dos dispositivos de análise o que Foucault 

chamou de regras de formação. Essas regras nos permitem observar as condições de 

existência de um discurso e a explicação de como eles aparecem e se distribuem no 

interior de um conjunto. Nesse sentido, delimitamos a formação discursiva dialogando 

como as regras de formação, formuladas por Foucault na obra Arqueologia do Saber, nos 
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níveis de formação dos objetos, formação das modalidades enunciativas e formação dos 

conceitos. 

Na busca por uma apresentação sintética das regras de análise de formação dos 

discursos na perspectiva de Foucault, construímos uma sucessão de quadros de 

procedimentos, os quais sintetizam o referencial metodológico adotado e descrito nessa 

pesquisa. Vejamos: 

a) ANÁLISE DOS DADOS – Regras iniciais 

 

 

b) REGRAS – FORMAÇÃO DOS OBJETOS – delineados por três regras 

 

c) REGRAS - FORMAÇÃO DAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS 

 

d) REGRAS – FORMAÇÃO DOS CONCEITOS 

FORMAÇÃO 
DISCURSIVA

Construção das unidades  
a partir da dispersão;

Com cada enunciado 
aparece e se distribui no 
interior de cada conjunto. 

COMPOSIÇÃO DOS 
CONJUNTOS  EIXOS 

TEMÁTICOS:

a) princípios e 
mecanismos de gestão 
educacional democrática; 

b) função do coordenador 
pedagógico a partir do seu 
papel articulador, 
formador e transformador;

c) efetivação da gestão 
democrática na escola por 
meio da coordenação 
pedagógica.

NOMEAÇÃO DOS 
DISCURSOS

- Discurso oficial

- Discurso dos sujeito 
escolares

- Discurso da  
Secretaria de Educação 

- Discurso científico 

SUPERFÍCIE DE 
EMERGÊNCIA

- Fronteiras, limites que
sugerem o aparecimento
ou esquecimento do
objeto;

SUPERFÍCIE DE
DELIMITAÇÃO

Descrição, instância de
delimitação (divisoras)
sociedade, órgãos
responsáveis pelo
aparecimento ou
esquecimento do objeto;

SUPERFÍCIE DE 
ESPECIFICAÇÃO 

Separar, opor, 
reagrupar, classificar 
discursos; 

Estatuto do sujeito que 
fala 

Lugares intitucionais  ao 
quais   os discursos se 

referem
Posição do sujeito 
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e) SISTEMATIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DISCURSIVA 

 

 

Assim, esses quadros possibilitam a visualização sintética das regras de análise 

com base em Foucault que nortearam as ações de problematizar e analisar o objeto de 

pesquisa, aliado a outros dispositivos, como mencionamos, a exemplo de vontade de 

verdade e subjetivação.   

 

 

  

FORMAS DE 
SUCESSÃO 

Disposição das séries 
enunciativas: ordem 
de inferência, 
implicações , 
generalizações, 
especificações; 

FORMAS DE
COEXISTENCIA

Campos de presença:
enunciados aceito ou
rejeitados;

Campos de
concomitância:
enunciados de ordem
diversa, não recortam o
mesmo objeto;

Domínios de memória: 
enunciados esquecidos 
como os quais há laços 
de filiação.

PROCEDIMENTOS 
DE INTERVENÇÃO

Técnicas de reescrita,  
métodos de transcrição, 
modos de tradução, de 

apropriação, de 
delimitação, de 

transferência e de 
sistematização dos 

enunciados.

Pontos de 
incompatibilidade

Pontos de 
equivalência 

Regimes de 
apropriação 

Posições do 
desejo em 
relação ao 
discurso 
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2 PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: FORMAÇÕES HISTÓRICAS 

 

Situamos esta exposição na gestão educacional, tendo em vista a relevância dessa 

temática para esta pesquisa, para o levantamento das práticas discursivas deste campo de 

saberes. Consideramos relevante abordar sinteticamente a historiografia da administração 

da educação no Brasil, na Bahia e no Município de Barra do Choça, em sua trajetória de 

rupturas e descontinuidades da tipologia de administração praticada da Colônia à 

atualidade. 

Optamos por desenvolver a discussão da abordagem da historiografia da 

administração da educação e coordenação pedagógica da seguinte forma: inicialmente 

realizaremos a discussão no tempo histórico da Colônia e do Império. Para o período 

republicano, preferimos organizar a partir da divisão formulada por Benno Sander (2007). 

Este autor, ao investigar o sentido pelo qual tem se administrado a escola no decorrer da 

história no Brasil, denominada por ele de genealogia do conhecimento3, dividiu o período 

republicano até os dias atuais em quatro fases: organizacional, comportamental, 

desenvolvimentista e sociocultural, na medida em que, para estas quatro fases, há uma 

correspondência de modelo de gestão definida pela sua natureza de desenvolvimento da 

administração. São elas, respectivamente: eficiência, eficácia, efetividade e relevância. 

Como a coordenação pedagógica ocupa lugar de destaque em nossa pesquisa, 

abordamos também seus aspectos históricos. Nesse sentido, procuramos problematizar a 

emergência da supervisão e sua configuração como dispositivo de controle do ato 

educativo na Colônia, no Império e na República Velha, como também de seu 

esgotamento na década de 1980, e o seu ressurgimento da década de 1990 sob a 

nomenclatura de coordenação pedagógica, com outra conotação para a função que 

substitui o controle pela mediação. 

Por entendermos a relevância do contexto baiano em relação ao nosso lócus de 

pesquisa, contextualizamos a coordenação pedagógica na Bahia a partir dos rastros de 

supervisão em 1940 e das vertentes de coordenação pedagógica que se estabeleceram no 

estado.  Primeiro, a de orientação americana marcada pela burocracia e pelo controle; a 

segunda de influência europeia, que funcionava como apoio pedagógico docente nas 

                                                           
3 José Eustáquio Romão, no prefácio dessa obra, destaca que Sander (2007), certamente inspirado por 

Michel Foucault, com sua Arqueologia do Saber, recorre a uma outra ciência auxiliar da história e faz uma 

“genealogia dos saberes” administrativos educacionais que pontificaram nos diversos contextos da história, 

da educação e do pensamento pedagógico brasileiro.  
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escolas; e a terceira composta pelos habilitados no curso de pedagogia, os especialistas 

de formação europeia. Ao lado disso, situamos a coordenação pedagógica na Bahia frente 

a alguns dos marcos legais nacionais da educação mais relevantes referentes ao período 

estudado. 

Não obstante, apresentamos a inserção desse profissional na organização do 

magistério, verificando suas atribuições legalmente prescritas e os requisitos legais de sua 

formação, como objetivo de compreender as características e concepções que 

fundamentam a atuação desse profissional na educação baiana. Contudo, quando nos 

debruçamos na busca por documentos e bibliografias para realizar a discussão proposta 

neste item, deparamo-nos com um contexto que nos surpreendeu, a limitada produção 

bibliográfica e de registros por meio de documentos oficiais. Nessa perspectiva, nosso 

percurso histórico foi restringido às produções localizadas nesta pesquisa, representado 

em livros e dissertações disponíveis nas bibliotecas da Universidade Federal da Bahia, 

entre outros. 

Ao reconstruirmos a teia histórica que envolve o coordenador pedagógico ao 

longo dos anos, não propomos buscar construir uma história global, nem tampouco a 

origem da função de coordenação pedagógica a partir da supervisão escolar, mas 

buscamos, como diz Foucault (2012, p.11), uma história geral que põe em funcionamento 

“não somente que séries, mas que séries de séries, ou em outros termos, que quadros é 

possível constituir” acerca da trajetória da função de coordenação pedagógica. 

Segundo Foucault (2012, p. 11), “uma descrição global cinge todos os fenômenos 

em torno de um centro único – princípio, significação, espírito, visão de mundo, forma 

de conjunto; uma história geral desdobraria ao contrário, o espaço de uma dispersão”. 

Assim, é justamente este espaço de dispersão, ou seja, rupturas e descontinuidades que 

interessamos evocar para uma compreensão da trajetória da supervisão à coordenação 

pedagógica.  

Concluímos que a relevância do capítulo está na busca da compreensão do lugar 

que ocupa a gestão escolar e a coordenação pedagógica na atualidade, levando em 

consideração seus condicionantes históricos e normativos.  
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2.1 Campo de saber da Gestão da Educação e a constituição da Coordenação 

Pedagógica (1500-1950) 

 

 Os tempos históricos da Colônia, Império e Primeira República, entre os anos de 

1500 e 1930, correspondem a um período de organização da administração da educação 

brasileira. Nesse contexto, as práticas discursivas de supervisão, manifestadas em ações 

de inspeção, controle e fiscalização, permearam a instrução pública da Colônia ao 

Império, seguida, na Primeira República, pela emergência de uma nova categoria 

profissional vinculada ao supervisor, que são os técnicos da educação, ou seja, os 

especialistas. 

 A evolução da administração pública e da gestão da educação no Brasil durante o 

período colonial se apoiou, predominantemente, na tradição jurídica enraizada do direito 

administrativo romano com seu caráter normativo e seu pensamento dedutivo, reforçada 

pelo cristianismo católico, através da pedagogia jesuítica. A partir do século XVIII, a 

filosofia positivista exerceu grande influência na educação e deixou o legado do método 

científico empírico, do enciclopedismo curricular e dos modelos normativos de gestão da 

educação. As publicações pedagógicas no período colonial, na organização e 

administração da educação, refletem a influência simultânea da filosofia escolástica, do 

racionalismo positivista e do formalismo legal (SANDER, 2007). 

Destacamos os saberes da supervisão educacional no período colonial no Brasil. 

Segundo Saviani (2008), na supervisão educacional no Plano de Ensino em 1549, 

formulado pelo Padre Manoel de Nóbrega, está presente a função supervisora, porém 

ainda não se manifesta coma ideia de supervisão. No entanto, no plano geral dos Jesuítas, 

o Ratiostudiorum, que é adotado no Brasil após a morte de Nóbrega, ocorrida em 1750, 

traz a ideia de supervisão. Para evidenciar esta ideia, Saviani (2008, p. 21, grifo do autor) 

destaca que: 

 

Explicita-se, pois no Ratiostudiorum, a ideia de supervisão educacional. Ou 

seja, a função supervisora é destacada (abstraída) das demais funções 

educativas e representada na mente como uma tarefa específica para a qual, em 

consequência, é destinado um agente, também específico, distinto do reitor e 

dos professores, denominado prefeito de estudos.  

 

 

O plano de estudos da Ordem, ou seja, sua organização didática, o Ratiostudiorum, 

remonta às Constituições da Companhia de Jesus, tendo sido elaboradas por seu fundador, 

Inácio de Loyola, em 1552. Nesse contexto, o Plano de Estudos previa a figura do 
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“prefeito geral de estudos” como assistente do reitor para auxiliá-lo na boa ordenação dos 

ensinamentos, ao qual todos os alunos e professores deveriam obedecer.  

Desse modo, não se fala em um supervisor escolar, mas a ideia de supervisão 

educacional começa a se configurar na educação jesuítica com a atuação do “prefeito de 

estudos”, por meio dos mecanismos de controle praticados, que anulavam qualquer 

possiblidade de autonomia do professor. Ele orientava, dirigia, fiscalizava e punia, 

enquanto o professor executava o que o seu superior definia, sem direito a opiniões ou 

questionamentos. 

As chamadas Reformas Pombalinas modificaram essa estrutura de ensino 

jesuítico e também a ideia de supervisão. O Estado português, através da instituição do 

Alvará Régio de 28 de junho de 1759, expulsou os jesuítas e extinguiu os colégios sob 

responsabilidade desta ordem religiosa. Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho 

no campo da educação, foram criadas as aulas régias ou avulsas, com um pequeno número 

de disciplinas, a exemplo de latim, grego, retórica e filosofia. Essa ação diluiu “[...] o 

caráter orgânico da função supervisora concentrada na figura do prefeito dos estudos, que 

caracterizava a organização do ensino jesuítico (SAVIANI, 2008, p. 21). Esta condição 

vai perdurar por todo o período monárquico, com inexpressivas alterações.   

Conforme Ananias (2010), no período imperial, entre os anos 1822 e 1889, já com 

o Brasil independente de Portugal, houve significativas rupturas políticas e socioculturais 

que interferiam e modificaram a instrução pública, principalmente no que diz respeito ao 

ensino primário e à administração das escolas. Pela “Lei Geral de 1827”, considerada a 

primeira Lei da educação, foi instituída a Escola das Primeiras Letras e o ensino pelo 

método monitorial do “Ensino Mútuo”4. A partir disso, as escolas passaram a ser 

administradas pelos próprios professores subordinados ao Presidente da Província, com 

exceção dos “liceus” de ensino secundário que tinham direção. Tais situações geraram 

uma supervisão diluída entre docentes e diretores. Por consequência, nesse período, a 

maior preocupação governamental era estabelecer uma estrutura de fiscalização do 

trabalho docente.   

                                                           
4 “Proposto e difundido pelos ingleses Andrew Bell, pastor da Igreja Anglicana, e Joseph Lancaster, da 

seita dos Quakers, o método mútuo também chamado monitorial ou lancasteriano, baseava-se no 

aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas. 

[...] O método supunha regras predeterminadas, rigorosa disciplina e a distribuição hierarquizada dos alunos 

sentados em bancos dispostos num salão único e bem amplo. De um da extremidade do salão o mestre 

sentado numa cadeira alta supervisionava toda a escola, em especial os monitores”. (SAVIANI, 2013, 

p.128) 
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 Diante dessa preocupação com a fiscalização docente, por ocasião da ascensão do 

gabinete da Conciliação, chefiado pelo Marquês Hermeto Carneiro Leão no ano de 1853, 

o ministro do Império, pertencente a este gabinete, Luiz Pedreira de Couto Ferraz baixou 

o decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, que aprovou o Regulamento para a 

Reforma do Ensino Primário e Secundário no Município da Corte, o qual repercutiria por 

todas as províncias. Essa reforma ficou conhecida como Reforma Couto Ferraz.  

Segundo Saviani (2013), o regulamento da Reforma Couto Ferraz, no conjunto 

dos temas tratados, além do destaque para a instrução primária, dá ênfase na questão da 

inspeção escolar, na regulação das escolas particulares e no regime disciplinar dos 

professores e diretores de escolas. Nesse contexto, a tarefa de coordenação aparece e é 

atribuída ao “Inspetor Geral dos Estudos”. Verificamos o caráter centralizador dessa 

reforma, atestado pelo amplo papel atribuído ao Inspetor Geral dos Estudos. Enuncia-se 

o método de ensino “simultâneo” em substituição ao método de ensino mútuo das escolas 

das Primeiras Letras. Assim, a Reforma Couto Ferraz substitui oficialmente o método 

mútuo, presente na legislação desde 1827, quando foi criada a escola das primeiras letras. 

 Observamos que essa organização perdurou até o início do período republicano, 

quando, entre os anos de 1892 e 1896, instalou-se uma reforma da instrução pública 

paulista, instituindo o cargo de Inspetor Geral do ensino e os Inspetores de Distritos, 

burocratizando com isso as atividades dos supervisores em detrimento das funções 

pedagógicas. Contudo, em 1896, os cargos dos inspetores foram extintos, ficando a 

direção e a inspeção do ensino sob a responsabilidade de um Diretor Geral, auxiliado por 

dez inspetores escolares em todo o estado de São Paulo.  

Sem a pretensão de investigar detalhes das reformas educacionais do período da 

Colônia e do Império no Brasil, estabelecemos recortes que elucidam o aparecimento da 

ideia da supervisão no país bem antes das décadas de 1920 e 1930. Verificamos que ideias 

de supervisão – manifestadas em ações de inspeção, controle e fiscalização– permearam 

a instrução pública no período da Colônia e do Império.  

Com base na divisão formulada por Sander (2007), o começo da República no 

Brasil, aproximadamente entre os anos de 1889 e 1945, foi tematizada de “fase 

organizacional”. Segundo o autor, essa fase teve a administração voltada para a eficiência 

econômica, o que significa produzir o máximo com o mínimo de recursos. Nesse sentido 

os protagonistas da eficiência, na educação e na escola, pautaram suas ações na economia, 

pela racionalidade instrumental e pela produtividade operacional. 
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Prosseguimos com alguns destaques da gestão da educação nessa fase e também 

da supervisão educacional, mas a partir da década de 1920. Saviani (2008) ressalta que a 

relevância da década de 1920 é o surgimento dos profissionais da educação, isto é, dos 

técnicos em escolarização, constituindo-se como uma nova categoria profissional. O autor 

afirma que a criação da Associação Brasileira de Educação (ABE) é a expressão desse 

fenômeno e ao mesmo tempo seu próprio propulsor, por inciativa de Heitor Lira. 

Por influência da Reforma Carneiro Leão em 1928, que situava a educação no 

âmbito da administração geral, a divisão da parte administrativa e técnica na educação foi 

efetivada. Segundo Saviani (2008, p. 26), “a separação entre parte administrativa e a parte 

técnica é condição para o surgimento do supervisor como distinta do diretor e também do 

inspetor [...]”. É atribuído ao supervisor o papel predominante de orientação pedagógica 

e de estímulo à competência técnica, em substituição às atribuições do inspetor: 

fiscalizador das falhas e aplicação de punições.  

Atta5 e Simões (1975), ao discutirem a supervisão educacional na Bahia, afirmam 

que a história da supervisão educacional no estado não difere do resto do país. As autoras 

apontam que Anísio Teixeira, em 1925, quando foi Inspetor da Instrução Pública no 

Estado da Bahia, criou a Diretoria Geral de Ensino, a qual ele mesmo assumiu como 

técnico. Nessa época, Anísio Teixeira admitia que eram necessários técnicos 

especializados para o trabalho pedagógico. 

 A década de 1930 ficou conhecida como o marco referencial da modernidade na 

história do Brasil, em função do processo de industrialização e urbanização. Nesse 

contexto, ocorreu o movimento da Escola Nova, tendo à frente Fernando de Azevedo, 

que apresentou em 1932 um Plano de Reconstrução do país, por meio do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, decorrente do movimento por reformas educacionais 

desencadeadas em 1920 (ANDREOTTI, 2010). Como descrito por Romanelli, 1986, p. 

144): 

 

Quando se reuniu em dezembro de 1931, a IV Conferência Nacional de 

Educação, à qual o Governo havia solicitado a elaboração de diretrizes para 

uma política nacional de educação, a polêmica em torno do ensino leigo e da 

escola pública se tornou tão acirrada, que não houve clima, nem condições para 

atender o pedido do Governo, com o que ficou configurada a falta de uma 

definição objetiva do que era e do que pretendia o movimento renovador. Foi 

então que os líderes desse movimento resolveram precisar seus princípios e 

torná-los públicos, através de um documento endereçado “Ao Povo e ao 

                                                           
5 A professora Dilza Atta tem sua formação inicial no curso de Letras, foi professora na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal da Bahia, atuou por muitos anos como supervisora na Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia e em unidades escolares do setor privado. (Dados da pesquisa) 
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Governo”. Surge, pois, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, 

publicado em 1932. 

 

O movimento da renovação educacional, expresso no Manifesto dos Pioneiros, 

influenciou políticas para a formação dos profissionais da educação. Os renovadores 

apontavam como necessidade na educação do país o estabelecimento de uma cultura 

universitária, tratamento científico dos problemas da administração escolar e de formação 

dos professores em nível superior. Vale ressaltar que alguns renovadores exerceram 

cargos na administração pública, o que foi relevante para algumas mudanças.   

Para os pioneiros e também para o ideal escolanovista, a ciência é decisiva para 

dar o cunho racional aos serviços educacionais. Para tanto, a ciência incide 

principalmente pelos meios que ela pode proporcionar, tendo em vista a “eficácia e a 

eficiência” do processo educativo. Nesse contexto, de dada relevância à organização dos 

serviços educacionais, com base na racionalização do trabalho educativo, os técnicos são 

valorizados, também chamados de especialistas em educação, entre eles o supervisor 

(SAVIANI, 2008).  

Nessa direção, por influência do renovador Lourenço Filho, a Escola Normal de 

São Paulo foi reestruturada, tornando-se o Instituto Pedagógico, o qual incluiu no 

currículo a disciplina de Organização Escolar, voltada para a formação de inspetores, 

delegados de ensino e diretores. Nessa mesma direção, pela Reforma Francisco Campos, 

em 1932 foi criada a Universidade de São Paulo e nela a Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, que passou a oferecer o Curso de Pedagogia. Assim, a figura do supervisor teve 

sua relevância ampliada, partindo dos preceitos teóricos científicos da educação 

(ANDREOTTI, 2010). 

Em relação à criação do curso de Pedagogia, Furlan (2008) nos chama a atenção 

para a separação entre teoria e prática, estabelecidas por este curso, uma vez que o 

bacharel em pedagogia era preparado para ocupar cargos técnicos da educação, enquanto 

o licenciado era destinado à docência. Esta separação se assentava no currículo de cada 

curso, como se os dois não fossem dependentes um do outro, dado que o Curso de 

Didática foi reduzido à forma de ensinar. Evidencia-se um prenúncio da desqualificação 

da docência na formação de especialistas que se ocupam em definir metodologias a serem 

aplicadas pelos professores. 

Nesse contexto, alguns estudiosos da época empenhados em consolidar carreira e 

aprimorar a formação dos profissionais da educação para a administração escolar 
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escreveram vários livros sobre o assunto. Dentre eles, o livro de José Querino Ribeiro, 

“Fayolismo na Administração Escolar das Escolas Públicas, de 1938, considerado 

pioneiro nessa área. Segundo Meneses (2007, p.549), “José Querino Ribeiro sempre 

apresentou, com objetividade, uma posição de equilíbrio com relação à administração 

escolar, alertando para o perigo do reducionismo ao se aplicar à escola a lógica da 

empresa”. 

Andreotti (2010) considera que esses primeiros trabalhos se caracterizavam por 

entender a administração da escola a partir dos princípios de eficiência, racionalidade e 

cientificidade, os quais acompanharão o estudo sobre administração empresarial no país. 

Para difusão dos métodos de organização científica do trabalho, foi criado o IDORT – 

Instituto de Organização Racional do Trabalho, a Fundação Getúlio Vargas, em1944, e o 

Instituto de Administração da USP em 1946. 

No estado da Bahia, Atta e Simões (1975) afirmam que, em 1940, com o Decreto 

Lei 11.682, ressurgiu a preocupação em controlar e orientar os professores, porque houve 

um aumento do número de escolas. Para isso, o secretário de educação da época, professor 

Isaias Alves, criou ao lado da inspeção os serviços de orientação da vida escolar, os quais 

eram centralizados e coordenados pela Assistência do Ensino Elementar na capital baiana 

e no subúrbio. Esses orientadores eram escolhidos entre os professores que tinham 

inclinação ou formação para a função. A atuação desses orientadores consistia na 

fiscalização do trabalho docente. Contudo, o professor Anísio Teixeira, ao assumir a 

Secretaria de Educação do Estado em 1947, suspendeu a função dos orientadores, 

transferindo as atribuições a que estes estavam incumbidos para os inspetores de ensino. 

Diante do exposto, identificamos que, durante o Estado Novo (1945), a 

administração da educação adotou o mesmo enfoque técnico da administração estatal, na 

tentativa de combinar a pedagogia com o pragmatismo. Esse enfoque trouxe para a gestão 

da educação a influência das doutrinas norte-americanas de Wiliam James e John Dewey, 

que visavam valorizar em termo de satisfação e utilidade prática as orientações 

pedagógicas. Todavia, essa influência não conseguiu apagar no Brasil a herança do direito 

romano, como o enfoque jurídico, que estende até os dias de hoje (SANDER, 2007).  

Assim, a fase organizacional, ao se administrar para eficiência econômica, 

afastou-se da dimensão humana da administração “[...] em termos de identidade e 

experiência subjetiva e intersubjetiva e a insuficiente relação das teorias adotadas com a 

realidade do país” (SANDER, 2007, p. 34). Contudo, os estudos dessa fase abriram as 

discussões e pesquisas acerca do conhecimento da administração da educação brasileira.  
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Em relação à coordenação pedagógica, a ideia de supervisão é difundida na 

Colônia e no Império através da inspeção com foco na ação fiscalizadora e punitiva no 

ensino. Seguida, pelo estabelecimento da supervisão no início da República, com objetivo 

de orientação técnica e pedagógica no ensino. Ambas as atribuições da inspeção ou da 

supervisão, estavam ligadas ao controle.   

Finalizadas as discussões sobre a gestão da educação em sua trajetória na 

educação brasileira e na Bahia, da Colônia, Império e Primeira República.  Seguimos na 

próxima sessão com a apresentação do contexto educacional da década de 1950, 1960, e 

1970, com atenção as reformas do ensino no país.  

 

2.2 Campo de saber da Gestão da Educação e a constituição da Coordenação 

Pedagógica (1960-1970) 

 

Desde o começo da II Guerra Mundial, manifestava-se no Brasil a reação 

internacional que contestava os princípios e práticas da escola clássica de administração, 

a favor da perspectiva fenomenológica que concebe a administração da educação como 

um ato pedagógico. Nesse sentido, Sander (2007) na sua genealogia do conhecimento 

intitulou este contexto histórico de segunda fase da história da administração escolar no 

Brasil como de “fase comportamental”. 

Para o autor, essa fase comportamental é marcada pela eclosão do movimento 

psicossociológico das relações humanas, com base nos estudos de Hawthorne realizados 

em 1924 e 1927, nos Estados Unidos da América. Com efeito, esse movimento 

psicossociológico foi consolidado como os trabalhos de Simon (1970). As contribuições 

de ambos os autores foram importantes no campo da administração na superação de 

teorias tradicionais de organização e gestão, mas, sobretudo, influenciando a construção 

de novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Dessa maneira, a gestão da educação é concebida com base na eficácia 

pedagógica, tentando uma aproximação direta com o fenômeno educacional, com o 

objetivo de interpretá-lo em seu cotidiano, em seu ambiente concreto. “Ao invés do ato 

empresarial ou prática comercial, os protagonistas da perspectiva pedagógica defendem 

a tese da especificidade da administração da educação como ato pedagógico” 

(REZENDE, 1978, p.15-58 apud SANDER, 2007, p.42).  

Essa influência na educação do Brasil é evidenciada no clássico do pensamento 

administrativo comportamental de Alonso (1976), “O papel do diretor na administração 
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escolar”, nos trabalhos de Martelli (1973) e Traldi (1963), sobre o papel das relações 

humanas na educação do Brasil, e na tese de Carvalho (1979), com base na obra de Follet 

e sua aplicação na administração da educação. Assim, verificamos que essa fase 

introduziu na educação brasileira os conceitos funcionalistas e os instrumentos analíticos 

da teoria dos sistemas aplicados à educação (SANDER, 2007). 

Seguimos com outra fase categorizada por Sander (2007) chamada de “fase 

desenvolvimentista”. O enfoque desenvolvimentista no Brasil e em outros países da 

América Latina canalizavam esforços relacionados com a modernização da administração 

pública. Este aspecto modernizador por parte do estado nos países com problemas 

econômicos e sociais era um elemento catalizador dos programas das agências de 

assistência técnica e financeira dos países industrializados, no contexto de construção 

econômica do pós-guerra, com destaque para os programas do Plano Marshall na Europa 

e os da Aliança para o Progresso das Américas. No entanto, as implementações de boa 

parte desses programas não tinham um retorno satisfatório devido aos fatores culturais da 

sociedade brasileira. Nesse sentido, Sander (2007, p. 46), destaca que:  

 

a OEA e a UNESCO organizaram em 1958, na cidade de Washington, a 

histórica reunião fundacional do planejamento integral da educação. Em 1962, 

os Ministros da Educação e de Planejamento dos países do Continente, em 

reunião conjunta realizada em Santiago, sob o patrocínio da UNESCO, da 

OEA e da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), 

consagraram o papel da educação como fator de desenvolvimento econômico, 

como instrumento de progresso técnico e como meios de progresso e ascensão 

social. Também na década de 1960, prestigiosas universidades norte 

americanas, como Harvard e Stanford, criaram centros e programas de 

educação em desenvolvimento iniciaram a formação de seletos grupos de 

planejadores e administradores da educação para o desenvolvimento. 

 

Desse modo, o enfoque desenvolvimentista é caracterizado no Brasil na década 

de 1950 pelo surgimento de um planejamento da educação fortemente influenciado pelas 

agências de assistência técnica e financeira de países desenvolvidos, pelos organismos 

intergovernamentais de cooperação técnica e pelas organizações internacionais de 

crédito. No campo da educação e de sua administração esse enfoque desenvolvimentista 

inseriu-se no contexto internacional da economia da educação que se refere à formação 

dos recursos humanos para o desenvolvimento, com a “teoria do capital humano” e do 

investimento no ser humano.  

 Por meio das pesquisas de Monica Botelho Maldonado (2003), compreendemos 

que o desenvolvimento da formação do técnico ou especialista recebeu forte influência 
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norte-americana no Brasil na década de 1950. Segundo a autora, com a implantação do 

Programa de Assistência Brasileira Americana do Ensino Elementar (PABAEE)6, cujo 

centro-piloto foi Belo Horizonte, a habilitação de Técnico ou Especialista passou a ser 

chamada de Supervisão Pedagógica, assumindo um papel central no ensino.  

 

2.2.1Campo de constituição da Bahia 

 

Com base nos estudos de Ronaldo Figueiredo Venas (2013), na tese intitulada 

“Transformações ocorridas na função da coordenação pedagógica na Rede Estadual da 

Bahia (1950-2011): alguns apontamentos sociopolíticos legais e históricos”, verificamos 

que, no final de 1950, os primeiros supervisores da Secretaria Estadual da Bahia já 

participavam do curso de formação nas universidades americanas, previsto pelo acordo 

MEC – USAID (Agency for International Development), entre Brasil e Estados Unidos. 

Essa formação era disponibilizada aos professores através do Programa de Assistência 

Brasileira Americana para o Ensino Elementar (PABAEE). 

Isso perdurou no país por algum tempo até a década de 1960, com a aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nº 4.024/61. Com ela a inspeção foi 

regulamentada para o ensino primário. Como previu os Artigos 62,63 e 64: 

 

Art. 62. A formação do orientador de educação será feita em cursos especiais 

que atendam às condições do grau do tipo de ensino e do meio social a que se 

destinam. 

Art. 63. Nas faculdades de filosofia será criado, para a formação de 

orientadores de educação do ensino médio, curso especial a que terão acesso 

os licenciados em pedagogia, filosofia, psicologia ou ciências sociais, bem 

como os diplomados em Educação Física pelas Escolas Superiores de 

Educação Física e os inspetores federais de ensino, todos com estágio mínimo 

de três anos no magistério. 

Art. 64. Os orientadores de educação do ensino primário serão formados nos 

institutos de educação em curso especial a que terão acesso os diplomados em 

escolas normais de grau colegial e em institutos de educação, com estágio 

mínimo de três anos no magistério primário.   

 

Destacamos, também na década de 1960, o fortalecimento da educação de massas, 

protagonizado por uma nova geração de educadores progressistas e intelectuais como 

                                                           
6 O Programa Americano-Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar - PABAEE iniciou suas atividades 

em julho de 1957. Em maio de 1964 a participação norte-americana cessou nos termos de administração, 

mas as atividades do PABAEE continuaram. Em maio de 1965 transformou-se na Divisão de 

Aperfeiçoamento (DAP) do Centro Regional de Pesquisas educacionais João Pinheiro. (Dados da pesquisa) 
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uma característica importante, em especial no período em que João Goulart assumiu a 

presidência.  Por essa razão, tal década ficou conhecida como a fase dos Movimentos de 

Educação Popular no Brasil. Mencionamos como exemplo a Pedagogia Libertária de 

Paulo Freire, fortemente pautada pelo pensamento cristão, na linha progressista da 

teologia da libertação. Nessa direção, o método Paulo Freire foi adotado no cenário 

brasileiro como proposta oficial do governo federal, infelizmente como meio de angariar 

votos em eleições, quando constataram a alfabetização de trezentos trabalhadores em 45 

dias no ano de 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte (ANDREOTTI, 

2010). 

Demonstramos nesse contexto, de acordo como Venas (2013), que a Bahia 

apresentava duas orientações distintas para a atuação da coordenação pedagógica. 

Primeiro, os coordenadores pedagógicos, que seguiam a orientação americana, 

vinculados ao órgão central, assumiam a função de supervisão. Atuavam como prepostos 

da secretaria nas escolas, com as atribuições de acompanhar as metodologias 

desenvolvidas pelo professor primário. Por outro lado, no ensino médio, havia os 

coordenadores pedagógicos influenciados pelo modelo europeu da Bélgica e da França. 

Esses, por sua vez, desenvolviam um trabalho diferenciado, pois atuavam na própria 

escola, de modo que esse estilo de trabalho era conhecido como assistência, orientação, 

assessoria ou coordenação pedagógica.  

Assim, as influências europeias e americanas eram especificamente distintas 

quanto ao exercício da função da coordenação pedagógica, visto que o coordenador de 

influência norte americana melhor conhecido no cenário nacional e internacional estava 

presente no ensino primário. Sua formação advinha do Programa Americano-Brasileiro 

de Assistência ao Ensino Elementar – PABAEE, e sua atuação estava focalizada no 

controle e na burocracia. Por outro lado, no modelo europeu, o coordenador pedagógico 

se colocava como um sujeito ativo no processo ensino aprendizagem, na tentativa de dar 

suporte ao professor. A escolha desse profissional se dava por eleição por seus pares e 

visava ao trabalho coletivo. 

Nesse contexto, de influência norte americana e europeia na Bahia, Rivas (2007) 

afirma que é possível identificar também, no Estado, uma terceira vertente de 

coordenadores pedagógicos, que eram os supervisores especialistas, habilitados no curso 

de pedagogia. Estes eram introduzidos nas escolas pela Secretaria de Educação, com a 

função de supervisores. Essa situação distanciava os profissionais do grupo da escola, 

gerando conflitos, porque as formações desses supervisores não coadunavam com as 
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atribuições da supervisão no contexto nacional. A sua formação universitária na Bahia 

seguia a influência europeia e não a americana, que é melhor conhecida no cenário 

nacional e internacional. 

De acordo com Venas (2013), o período de efervescência política no começo da 

década de 1960 – com a pluralidade de ideias que chegavam da Europa e as interações 

entre profissionais de Salvador e de outras regiões do país, como São Paulo – produziu 

um contexto diferenciado para implementação da coordenação pedagógica no estado da 

Bahia. Esse contexto específico de gestão na Bahia é evidenciado no relato da 

coordenadora eleita, na entrevista realizada por Venas (2013, p.48): 

 

Eu virei coordenadora pedagógica porque as coisas estavam indo e não tinha 

ninguém coordenando. A gente falava, outro falava, um dizia, outro dizia, mas 

chegou uma hora que um professor disse assim: 'não pode continuar assim não, 

a gente tem que ter uma pessoa de referência para pegar até as cadernetas, o 

material, saber como é que faz, que dia manda para o mimeógrafo'. Aí quem é 

e quem não é, aí por coincidência eu fui aluna do colégio, eu tinha livre trânsito 

dentro da Congregação, e eu era amiga dos professores, alguns deles moravam 

no mesmo bairro que eu, a gente ia para a praia juntos, para o cinema juntos, 

então fui por isso a escolhida. (ATTA, 2013 apud VENAS, 2013, p.48.) 

 

 

Após essa experiência no Colégio Santa Bernadete, a professora Dilza Atta foi 

para a Secretaria de Educação do Estado para assumir o setor, que ficou encarregado de 

implantar a coordenação pedagógica nas escolas de Rede Estadual. Assim, foi criado o 

primeiro grupo de Coordenadores do Estado da Bahia, liderado por ela.  

Todo esse processo fluente de caminhada da organização do trabalho pedagógico 

mencionado na Bahia foi interrompido com o golpe militar de 1964, pois os militares 

substituíram os profissionais que não apoiavam o regime. Com isso, promoveram o 

desmantelamento das instituições, em virtude da perda da continuidade do trabalho em 

andamento. Esse desmantelamento é evidenciado na atuação arbitrária do governo militar 

no direcionamento das ações de monitoramento e desarticulação do corpo docente, 

coordenadores pedagógicos e alunos. Dessa forma, os coordenadores desarticulados 

passaram a ter dificuldades em ações pedagógicas que efetivamente contribuíssem para o 

bom desenvolvimento do ensino. 

O golpe militar de 1964 altera o cenário educacional com o autoritarismo e as 

influências internacionais. O governo brasileiro, na tentativa de adequar a educação ao 

modelo econômico adotado que visava ao desenvolvimento industrial e a pressões sociais, 

buscou mais uma vez no contexto do país a ajuda internacional com os chamados, cordos 

MEC – USAID, ou seja acordo com o Ministério da Educação e Cultura – United States 
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Agency for International Development, cujos técnicos tiveram participação direta na 

reorganização da educação brasileira. 

Tal acordo deu à USAID: 

 

[...] um poder de atuação em todos os níveis de ensino (primário, médio e 

superior), nos ramos acadêmico e profissional, no funcionamento do sistema 

educacional, pela reestruturação administrativa, no planejamento e 

treinamento de pessoal docente e técnico no acompanhamento do conteúdo 

geral de ensino, por meio do controle da publicação e distribuição e livros 

técnicos didáticos (CLARK; NASCIMENTO; SILVA, 2010, p.154) 

 

Constatamos que os países que comandavam o capitalismo investiam na educação 

de países periféricos com o objetivo de aumentar o mercado, o consumo e, sobretudo, 

criar pelo ensino mão de obra de baixo nível. Nesse caso, as reformas educacionais do 

governo militar obedeceram às orientações dos acordos MEC – USAID, principalmente 

na elaboração das leis 5.540/1968 (Reforma Universitária) e 5.692/1971 (Reforma do 

Ensino de 1º e 2º graus).  

A Reforma Universitária promoveu mudanças na formação da supervisão no 

contexto da ditadura. A Lei nº 5540/68 colocou um fim ao bacharelado no curso de 

pedagogia. Logo depois, o Parecer 252/69 e a resolução 02/69 elaborada pelo Conselho 

Federal de Educação reformularam o curso de Pedagogia, criando as habilitações e a 

formação dos especialistas em assuntos educacionais no curso. Além disso, com essa 

reforma, as habilitações de Supervisores, Orientadores e Administradores Escolares 

passaram a ser oferecidas durante o curso de Pedagogia. Essa reformulação, em lugar de 

formar o “técnico da educação” com várias funções sem definição clara, como vinha 

ocorrendo, pretendeu especializar o educador numa formação particular, sem a 

preocupação com outros quadros do processo educativo (SAVIANI, 2008).  

Nesse sentido, Saviani (2008, p. 31) afirma que a reformulação do curso de 

pedagogia “abriu claramente a perspectiva de profissionalização da supervisão 

educacional, na esteira da orientação educacional, cuja profissão já havia sido 

regulamentada por meio da Lei nº 5564, de 21 de dezembro de 1968[...]”. Assim, os 

requisitos básicos para o status de profissão foram atendidos, em função da demanda do 

mercado de trabalho, gerada pela forte burocracia estatal, na gestão das escolas e a 

reorganização do curso de pedagogia com o objetivo de formar entre os vários 

especialistas o supervisor educacional (Idem, 2008).  

Na visão de Vasconcellos (2006), a introdução da supervisão educacional traz para 

o interior da escola a divisão social do trabalho, entre os que pensam, decidem, mandam 
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e os que executam. A figura do técnico retira do professor sua autonomia pedagógica. 

Como resultado, vinculam ao supervisor educacional o princípio de poder e controle na 

constituição de suas ações. 

Verificamos nos estudos de Atta e Simões (1975) que a supervisão educacional se 

torna estruturada e sistemática na Bahia no ano de 1967, no governo do Dr. Luiz Viana 

Filho. Durante seu governo, ele criou a Lei 2.464, que transformou a Divisão de 

Currículos e Supervisão, criada em 1965 na Secretaria de Educação e Cultura, para a 

Divisão de Assistência Técnica Pedagógica (DATP), com o objetivo de supervisionar o 

currículo. Na sequência, Luiz Viana sancionou a Lei orgânica de Ensino nº 2.463, a qual 

previu a existência de Instituições de Educação que, além do curso normal, passaram a 

oferecer cursos de formação de especialistas, entre os quais estava o Supervisor. 

Identificamos que a referida Lei Orgânica determinou que os Colégios de Ensino 

Médio fossem organizados em departamentos compostos de professores da mesma 

disciplina ou disciplinas afins, como também fosse realizada a eleição anual do 

coordenador pedagógico pelo conselho docente, composto por chefes de departamento e 

pelo diretor. O coordenador pedagógico seria responsável pelo trabalho pedagógico nos 

departamentos (ATTA; SIMÔES, 1975). Estas modificações são pontuais na divisão do 

trabalho no interior da escola e também na escolha e restrição da atuação do coordenador 

pedagógico. 

Seguindo o enfoque sistêmico no contexto das reformas, o governo baiano 

promulgou o Estatuto do Magistério Público por meio da lei nº 2.521/1968, criando os 

cargos de Supervisor da Educação Primária e Supervisão da Educação Média, os quais 

poderiam ser ocupados por professores efetivos com cinco anos de docência, com 

diploma ou certificado de pós-graduação em supervisão. A partir disso, os cargos de 

inspetor e auxiliares de fiscalização, ao menos em tese, foram extintos, e a coordenação 

pedagógica passou de cargo a função gratificada (ATTA; SIMÔES, 1975).  

Portanto, para relocar os inspetores, estabeleceram-se como metas a implantação 

de um sistema de supervisão para o magistério não titulado e instalação de 15 Centros 

Regionais de Supervisão e um Centro de Supervisão na capital baiana, e também a 

previsão de treinamento, entre 1968-1970, de 150 supervisores (ATTA; SIMÔES, 1975). 

Desse modo, a supervisão estava se consolidando, em consonância com a conjuntura 

nacional.  

Observamos que a Lei 5.692/71, a qual se refere à Reforma do Ensino de 1º e 2º 

graus, focalizava as alterações da estrutura do Ensino Fundamental no Brasil. No campo 
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da supervisão, essa lei definiu que a formação da supervisão escolar “seria feita em curso 

superior de graduação, com duração plena ou curta ou em pós-graduação” (Art. 33, 

5692/71). Na mesma Lei, no Art. 10, institui-se “obrigatoriamente a Orientação 

Educacional”, e no Art. 82 são previstos os “inspetores federais” para quem necessitasse 

de colaboração. Assim, esses dispositivos legais tratam da Supervisão Pedagógica com o 

lócus específico na formação profissional, porém não obrigaram aos sistemas de ensino 

a adoção da supervisão, nem tampouco previram na sua prática uma fundamentação e 

regulamentação da profissão referida. 

Verificamos que a emergência da supervisão escolar na Bahia se assemelha ao 

contexto nacional, em que a função aparece como mecanismo de inspeção, controle e 

fiscalização do processo educativo em geral. Esse modelo serve a uma lógica determinada 

pela política nos variados tempos históricos e também pelos preceitos econômicos 

adotados pelo país ligados ao desenvolvimento e aos interesses do capital, como se deu 

na educação tecnicista, em especial, da década de 1970. 

Diante dos recortes históricos que constituímos sobre a gestão da educação, 

ressaltamos que a o percurso histórico da atuação da coordenação pedagógica, incluída 

na discussão, pode ser refletida à luz de Foucault (2010) com a ideia de 

Panóptico7.Verificamos que a supervisão escolar se desenvolveu como expressão do 

desejo de controle, por meio de dispositivos disciplinares como regulamentos, registros, 

inspeções e, sobretudo, organizado em hierarquias. Conforme Foucault (2010,190), a 

vigilância, que se assemelha ao Panóptico, pode ser sintetizada como: 

 

Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os 

indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são 

controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho 

ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é exercido sem 

divisão, segundo uma figura hierárquica contínua, onde cada indivíduo é 

constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes 

e os mortos — isso tudo constitui um modelo compacto do dispositivo 

disciplinar [...].  

 

 

                                                           
7 O Panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido: na periferia 

uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face 

interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da 

construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá 

para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre 

central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. 

(FOUCAULT, 2010, p.190)  
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A relação de poder da função supervisora na inspeção e na supervisão foi definida 

por técnica e procedimentos de controle nos tempos históricos estudados até aqui. Assim, 

esse profissional chega aos anos 1980 acusado por movimentos críticos da educação de 

ser o principal responsável pelo insucesso da escola, devido à sua ação tecnicista, que 

visava ao controle da qualidade ao invés da orientação pedagógica.  

Segundo Foucault (2015, p. 52), “a verdade é deste mundo; ela é produzida nele 

graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder”, é o “estatuto 

daquele que tem o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro”. Essa vontade de 

verdade como expressão do desejo de controle da ação educativa emerge no percurso 

histórico, por dispositivos de poder, como leis, regulamentos, registros, e também por 

poderes periféricos, intrínsecos às relações hierárquicas entre supervisão, professores e 

alunos, e entre outros, haja vista que o poder é uma ação sobre ações.  

Destacamos como afirma Machado (2007, p. 127), com base nos estudos 

foucaultianos, que “o fundamental na análise é que saber e poder se implicam 

mutuamente, ou seja, não há relação de poder sem a constituição de um campo de saber”.  

Ou melhor, as relações de poder ancoradas em dispositivos de controle na inspeção e na 

supervisão que atravessam o contexto histórico da coordenação pedagógica na Bahia e 

no Brasil não têm a condição de existir sem um campo de saber.  

Assim, o saber se sustentou na formalidade, no conteúdo que lhe são exteriores, 

sendo possível de ser ensinado, reproduzido. Desse modo, “cada vez mais se impõe a 

necessidade de o poder se tornar competente: vivemos cada vez mais sob o domínio do 

perito”, ou seja, os técnicos nas instituições escolares, pois “o saber funciona na sociedade 

dotado de poder. É como saber que tem poder” (MACHADO, 2013, p. 127). 

Concluímos que, na fase desenvolvimentista apresentada, a eficiência econômica 

e a eficácia pedagógica foram incentivadas na gestão educacional por conta da 

contribuição dessas, para a satisfação das demandas políticas e das exigências sociais da 

comunidade. Tratou-se de um processo que recebeu inúmeras avalições críticas, as quais 

consideram que a questão econômica é importante, mas não suficiente para gestão da 

educação. Essas críticas à educação dominantemente tecnicista abrem possiblidades para 

uma outra visão de gestão, a fase sociocultural. 

Finalizadas as discussões sobre a gestão da educação em sua trajetória na 

educação brasileira e constituição da coordenação pedagógica focalizadas nos saberes da 

supervisão, seguimos no próximo item com a apresentação do contexto educacional da 

década de 1980, com foco específico na gestão democrática da educação. 
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2.3 Campo de saber da Gestão da Educação e a constituição da Coordenação 

pedagógica (1980) 

 

Damos continuidade à discussão com a última fase, a qual Sander (2007) 

categorizou de administração para a relevância. Nesse sentido, os protagonistas da 

construção de uma administração culturalmente relevante pautam seu pensar e seu agir 

pela pertinência e significância dos atos e fatos administrativos para o desenvolvimento 

humano e a qualidade de vida dos participantes das instituições educacionais e da 

sociedade como um todo. As décadas de anos 1980 e 1990 revelam a situação de um 

renovado interesse pela reconstrução teórica no campo da administração, com o objetivo 

de superar a tradição positivista e funcionalista de corte liberal para uma orientação 

interacionista de natureza sociohistórica, que se revela nos estudos de base marxista, 

fenomenológicos, existencialistas e anarquistas. 

Saviani (2010) esclarece que, na década de 1980, o campo educacional apresenta 

uma particularidade, porque é um período de busca de teorias que não apenas se 

constituíssem como alternativas à educação dominante, mas que fossem o seu 

contraponto, de modo que não é cabível considerá-la como uma década perdida, pois do 

ponto de vista de organização do campo educacional, a década de 1980 foi uma das mais 

promissoras, podendo ser comparada  apenas com a década de 1920, com a criação da 

ABE, a qual ela superou. 

De acordo com Shiroma et al. (2007), desde meados da década de 1970, cresciam 

no Brasil movimentos críticos reivindicando mudanças na educação. Essas reivindicações 

eram realizadas por meio de partidos políticos criados 1979 e das recém-criadas 

associações científicas e sindicais da área, como: Associação Nacional de Docentes de 

Ensino Superior (ANDES, atual ANDES – SN); a Confederação Nacional de 

Trabalhadores da Educação (CNTE); a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED); periódicos também recentemente criados, a exemplo da revista 

Educação e Sociedade, da Revista da Ande e dos cadernos do Cedes; e eventos de grande 

porte, citando aqui as Conferências Brasileiras de Educação (CBES), as reuniões anuais 

da SBPC, entre outros. Assim, esse processo de organização e consolidação de uma série 

de entidades e instituições educacionais teve um papel decisivo nas lutas pela educação 

na década de 1980.  

Nessa direção, as Conferências Brasileiras de Educação foram singulares.  Através 

delas foi possível mobilizar e reunir professores de todo o país em prol da democratização 
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da educação. Verificamos que toda essa efervescência é materializada na IV CBE, 

realizada em Goiânia, em 1986, com a discussão e a aprovação da Carta de Goiânia, a 

qual reivindicava a gestão democrática da educação por meio da participação e da 

colegialidade como responsabilidade do Estado. De acordo com Mendonça (2000):  

 

As Conferências Brasileiras de Educação tiveram a capacidade de aglutinar 

educadores de todo país, catalisando a sua organização política em torno da 

democratização da educação. A IV CBE realizada em 1986, em Goiânia foi 

uma das que produziu o maior efeito sócio-político, com a aprovação de uma 

Carta pela sua plenária final, que incluía dentre outros, alguns pontos 

identificados com a democratização da gestão da educação, com 

funcionamento autônomo e democrático das universidades, garantia de 

controle da política educacional em todos os níveis pela sociedade civil, por 

meio de organismos colegiados democraticamente constituídos e formas 

democráticas de participação garantidas pelo Estado para controle social 

efetivo das obrigações referentes à educação pública gratuita de boa qualidade.  

 

Nesse contexto de mobilização, a IV Conferência Brasileira de Educação/CBE, 

com o tema “Educação e Constituinte”, na “Carta de Goiânia”, aprovou 21 princípios. 

Especificamente quanto à democratização do ensino, a Carta indicava dois pontos: 

 

19 - O Estado deverá garantir à sociedade civil o controle da execução da 

política educacional em todos os níveis (federal, estadual e municipal), através 

de organismos colegiados, democraticamente constituídos. 

20 - O Estado assegurará formas democráticas de participação e mecanismos 

que garantam o cumprimento e o controle social efetivo de suas obrigações 

referentes à educação pública, gratuita e de boa qualidade, em todos os níveis 

de ensino. 

 

 

Observamos que esse documento incluía explicitamente princípios de 

democratização da gestão da educação como parte de democratização da educação 

pública. De modo geral, em relação à democratização educacional reivindicava-se, como 

aponta Shiroma (2007), a democratização dos órgãos públicos de administração da 

educação; a gestão participativa dos órgãos educacionais; eleição secreta para dirigentes 

de instituições de ensino; supressão do Conselho Federal de Educação, em função de seu 

caráter privatista; e constituição dos colegiados escolares eleitos pela comunidade 

escolar.  

Assim, a Carta de Goiânia se apresentou como um documento importante na 

construção de parâmetros ordenadores da educação a serem incluídos na nova 

Constituição, posteriormente em 1988, principalmente em relação à obrigatoriedade de 

práticas de gestão democrática em todos os níveis e modalidades de ensino.  



57 
 

Essa mobilização do campo educacional repercutiu na constituinte com atuação 

do “Fórum de Educação na Constituinte em defesa do Ensino Público”, formado por 15 

entidades8. Oficialmente, o fórum foi instalado em 1987. Nesse processo, confrontaram-

se em torno das definições constitucionais interesses de dois grupos: de um lado, os 

defensores da escola pública, representados pelo “Fórum Nacional de Defesa da Escola 

Pública” e, de outro lado, os defensores do setor privado, que representavam desde os 

empresários do ensino até as escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas. Os 

primeiros apresentavam-se como um grupo coeso, ao contrário do segundo, que divergia 

em algumas posições (MINTO, 2010).  

Segundo Mendonça (2000), após sucessivos turnos de emendas, o Plenário da 

Câmara Federal aprovou o princípio de democratização do acesso e permanência na 

escola e gestão democrática do ensino com participação de docentes, alunos, funcionários 

e representantes da comunidade. Desse modo, o princípio de gestão democrática 

sintetizado na Carta de Goiânia, como mencionamos anteriormente, foi incorporado ao 

capítulo da Educação na Carta Magna, porém com restrições. 

Desse modo, a gestão democrática da educação na Constituição de 1988 foi 

restringida ao ensino público. Questão que engendrou opiniões divergentes no processo 

constituinte, pois havia uma tentativa do grupo privatista em limitar o alcance da 

participação da comunidade escolar proposta pelo Fórum Nacional de Defesa da Escola 

Pública. “No texto final, a Constituição foi duplamente restritiva para o primeiro grupo: 

excluiu o setor privado da necessidade de se adequar ao referido princípio e também 

postergou, para a legislação complementar, a definição da gestão democrática” (MINTO 

2010, p.182). 

Tomaremos para análise, com base nos postulados foucaultianos na década de 

1980, as práticas discursivas de gestão democrática. Diante da emergência da gestão 

democrática no referido contexto histórico, analisaremos a formação dos objetos a partir 

dos regimes de existência: na superfície de emergência, instâncias de delimitação e as 

grades de especificação. 

 A mobilização do campo educacional na década de 1980, por meio de entidades e 

associações de profissionais da educação e da IV CBE realizada em Goiânia – que gerou 

a Carta com princípios de gestão democrática, a serem incluídos na Constituição Federal 

                                                           
8 O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foi lançado oficialmente em 1987, em Brasília.  

Inicialmente congregava 15 entidades: SEAF, UBES, ANDES, ANPED, ANDE, ANPAE, CPB, CEDES, 

CGT, CUT, FASUBRA, FENE OAB, SBPC e UNE. (MINTO, 2010, p.181) 
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1988 –, fez aparecer, ou seja, colocou em funcionamento a emergência da gestão 

democrática. Esse modelo de gestão recebeu o status de objeto, na formação discursiva 

desse tempo histórico.  

Nesse sentido, a instância de delimitação indica a escola como instituição 

regulamentada, o conjunto de sujeitos que compõem o corpo educacional pedagógico 

como saber e prática. Como competência reconhecida pela opinião pública, a educação 

tornou-se, em 1988, instância superior que na sociedade distingue, nomeia e instaura 

gestão democrática como objeto. Desse modo, nas grades de especificação, o campo 

discursivo de gestão democrática deriva de várias práticas que o discursivizam, sendo 

materializado na Constituição de 1988, capitulo III, Seção I, Art. 206 “o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: VI – Gestão democrática do ensino público 

na forma da lei”.   

 Portanto, a década de 1980 no Brasil experimentou um contexto de significativa 

mobilização no campo educacional, por meio de entidades e associações de profissionais 

da educação em prol da gestão democrática da educação. Esse momento repercutiu na 

constituinte com a inclusão do princípio de gestão democrática para o ensino público, o 

qual abriu possiblidade de um novo olhar para a gestão da educação, com base na partilha 

do poder de decisão. 

 

2.3.1Campo de constituição da Bahia e de Barra do Choça 

 

Ao analisamos a coordenação pedagógica, no contexto da década de 1980, 

observamos que a Bahia apresenta uma organização escolar com a presença do supervisor 

escolar e do orientador educacional. Conforme Venas (2013), a estrutura de trabalho 

desse tempo histórico se caracteriza pela presença do supervisor pedagógico auxiliado 

pelos coordenadores de área (História, Matemática, Língua Portuguesa), que estavam 

diretamente ligados ao professor no acompanhamento das metodologias de ensino. 

Na referida organização de trabalho, o supervisor ficava com a função burocrática, 

responsável pelo preenchimento de formulários, avaliações, mecanografia, lidera 

reuniões e discussões de calendários, entre outros. Por outro lado, o orientador 

educacional, responsável pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE), ocupava-se 

com o papel especifico de acompanhamento e orientação dos alunos. Por fim, “[...] na 

década de 1980, houve basicamente a extinção dos Supervisores pela Secretaria de 

Educação do Estado” (RIVAS, 2007, p. 90), nas instituições públicas. 
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Em relação à Barra da Choça, a discussão sobre o coordenador pedagógico pode 

ser apresentada a partir da década de 1970, período que corresponde à sua emancipação. 

O Município de Barra do Choça, na Lei nº 26 de novembro de 1967, a qual reestrutura o 

quadro de funcionários, previu a primeira supervisão, a ser realizada pela “delegada 

escolar”. Foi observado nesse documento que, na hierarquia de cargos, a delegada escolar 

correspondia ao nível 4, estando abaixo somente do tesoureiro e do secretário9. Isto 

demonstra que ela ocupava uma posição de chefia na educação, portanto, de supervisão. 

A formação da servidora não foi mencionada no documento. Cabe destacar a presença 

feminina na função desde essa época.  

No contexto do Município de Barra do Choça, no ano de 1983, vários programas 

federais com o objetivo de alfabetizar para a vida econômica foram introduzidos na 

educação. Nesse intuito, foi criada a Lei nº 10, de 27 de maio de 1983, que firmou o 

convênio com o governo do estado para a implantação do Programa de ação 

PRONASEC10, destinado a dinamizar a educação rural. Em seguida, foi assinado o 

convênio com o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), pela Lei de Nº 09 

de 27 de maio de 1983, com a justificativa de diminuir o analfabetismo.  

Com a implantação desses programas, o Setor de Educação e Cultura incluiu no 

quadro de pessoal a supervisão, cargo inexistente até o momento neste setor, uma vez que 

a delegada escolar pertencia ao quadro da prefeitura. Foi observado que o ofício nº 

115/1983, do Setor de Educação e Cultura, discrimina a existência de “1 técnica do 

PRONASEC (Programa Nacional de Atividades Socioeducativas e Culturais para o meio 

rural), 1 supervisora do Alfa, e 1 supervisora do MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização) ”. 

 Pouco tempo depois, o Município criou o primeiro plano da carreira do magistério 

público municipal, o qual denominou “Plano de Estruturação de Carreira do Magistério 

e Plano de Classificação de Cargo”, através da Lei nº 01, de 25 de fevereiro de 1987. 

Nessa lei, foi previsto o cargo de supervisão, podendo ser efetivo, contratado ou 

comissionado e com atuação direta na escola. Como indica os Art. 1º, 2º e 4º da referida 

lei: 

Art. 1º - [...] Parágrafo Único – entende-se por Magistério Público Municipal 

o quadro de servidores que atuam diretamente nas escolas municipais; 

administradores, docentes e especialistas. 

 

                                                           
9 Esse secretário era responsável por todos os setores do município. 
10 Programa especial do Governo Federal na década 1980, para a alfabetização no campo. 
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Art. 2º – Os cargos de magistério serão classificados como de provimento em 

comissão, contrato, e provimento efetivo, enquadrando- se basicamente nos 

seguintes grupos: Direção, Supervisão, Docência. (BARRA DO CHOÇA, 

1987) 

 

Apesar de ser previsto o provimento efetivo, só em 1991 é que foi realizado o 

primeiro concurso para docentes, nível 111 em Barra do Choça, com a classificação de 42 

professores para educação primária, conforme o Decreto nº 05 de 22/03/1991. 

Certamente, este concurso público foi motivado pelo Art. 37 da Constituição Federal de 

1988, que estabelece: “[...] em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. 

No conjunto da Lei do Plano de 1987, mencionado anteriormente, fora atribuída 

ao cargo de supervisão a orientação pedagógica ao docente, por meio do planejamento e 

do acompanhamento dos resultados em geral, como aponta o Art. 5º: 

 

Art. 5º - Entenda-se por supervisão o conjunto de tarefas de orientação 

pedagógica ao docente na execução das atividades educativas, a partir do 

planejamento e o acompanhamento do desempenho da escola, inclusive nos 

resultados escolares. 

 

 

Podemos perceber que a supervisão escolar no Município de Barra do Choça, com 

a presença da delegada escolar no quadro de servidores da prefeitura e a supervisão 

integrada ao quadro do setor de educação, devido aos programas PRONASEC e 

MOBRAL, configura uma supervisão com base na burocracia e no controle. Contudo, em 

1987, com o plano da carreira, o que foi proposto foi a supervisão no âmbito da escola 

como orientação educacional, fiscalizando o trabalho do professor. 

 Como até aqui nenhum documento investigado comprova a extinção da delegada 

escolar, entende-se que a supervisão vinculada à Prefeitura continua a existir ao lado do 

supervisor técnico dos programas especiais e também do supervisor escolar. Esse quadro 

constitui para o Município de Barra do Choça, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, uma 

supervisão que atuava na instância da gestão do Município e em programas federias de 

alfabetização no setor de educação, ambos com base no controle e fiscalização. 

Assim, essa supervisão se assemelha ao contexto baiano do mesmo período em 

que a característica do supervisor é de influência americana, no que diz respeito à atuação 

burocrática e controladora. Com relação ao Brasil, o Município estava em um movimento 

                                                           
11 Esse nível referia-se ao professor primário. 
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contrário. Enquanto, no final década 80, vários críticos da pedagogia oficial clamavam 

por uma organização democrática na escola, na qual a pedagogia tecnicista dava sinais de 

esgotamento, em Barra do Choça, foi a década na qual se consolidou a supervisão escolar 

com a ideia de controle.  

Analisamos nesse contexto a subjetividade do coordenador pedagógico a partir da 

posição-sujeito. Fernandes (2012) destaca que a subjetivação consiste justamente no 

processo constitutivo dos sujeitos, pela produção da subjetividade que possibilita, em 

definição foucaultiana, a objetivação do sujeito. Procuramos observar os procedimentos 

mobilizados para a produção da subjetividade e, consequentemente, dos sujeitos. Nesse 

sentido, verificamos que a supervisão educacional como mencionamos anteriormente 

recebeu o status de profissão, quando do estabelecimento das Diretrizes do Curso de 

Pedagogia em 1969, porém, não foi o bastante para se caracterizar de fato uma profissão. 

Como afirma Saviani (2008), o supervisor não tem uma identidade própria, ou seja, um 

conjunto de características exclusivas que o distinguem das demais atividades 

profissionais, aspecto que é objeto de controvérsia até os dias atuais.   

Saviani (2008), em 1979, defendeu a tese de que, mesmo quando o supervisor se 

apresenta sob a roupagem técnica, ele está cumprindo basicamente um papel político. 

Desse modo, a função política que se ocultava em função da atividade técnica foi criticada 

juntamente com as habilitações, de modo geral, da supervisão. A crítica acontecia a partir 

da seguinte situação: se a escola necessitasse de um supervisor, era importante a formação 

no curso de Pedagogia; a habilitação, não era relevante. As habilitações não passavam de 

divisões de tarefas.  

Assim, analisamos que a coordenação pedagógica na Bahia e no Município de 

Barra do Choça constitui uma série de um contexto histórico disperso, semelhante ao 

Brasil. Nesse sentido, todas as séries constituídas demostraram que a trajetória da 

coordenação pedagógica não obedece a uma linearidade e é composta do que Foucault 

(2012, p.12) chamou de “[...] os desníveis, as defasagens, as especificidades cronológicas, 

as formas singulares de permanência, os tipos possíveis de relação”.  

Concluída a discussão sobre a década de 1980 – abordando a organização e 

mobilização do campo educacional e a emergência dos marcos legais que sustentam a 

gestão democrática da educação em contexto com a coordenação pedagógica –, damos 

sequência, no próximo item, com a abordagem da década de 1990. 
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2.4 Campo de saber da Gestão da Educação e a constituição da Coordenação 

Pedagógica (1990) 

 

 Na década 1990, a política educacional brasileira foi fortemente influenciada pela 

orientação de organismos internacionais, principalmente pelo Banco Mundial, nos 

primeiros anos do decênio. Em 1998, realizou-se em Jomtien (Tailândia) a Conferência 

Mundial da Educação para Todos, financiada pela UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas 

para a Infância), pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Movimento) e pelo 

Banco Mundial. Dela participaram ONGs, associações profissionais e personalidades no 

plano educacional em todo o mundo.  

Nesse evento, com o tema “Satisfação das Necessidades Básicas de 

Aprendizagem”, nove países – inclusive o Brasil – foram levados a desencadear ações 

para os princípios acordados na Declaração de Jomtien. Cada governo presente se 

comprometeu a impulsionar políticas educativas articuladas a partir de um Fórum 

Consultivo Internacional para a “Educação para Todos” (Education for ALL-EFA), 

coordenado pela UNESCO. Segundo Peroni (2003), a orientação do documento da 

Conferência Mundial de Educação para Todos trazia uma orientação internacional, no 

início do ano de 1990, com princípios inversos ao que o país vivia até então, no período 

de transição democrática.  

Logo após a Conferência Mundial, os países foram incentivados a elaborar Planos 

Decenais de Educação Para Todos, a exemplo do Brasil. Verificamos que o objetivo 

maior desse documento não consistia em um compromisso com a nação, mas em um 

contexto em que o Brasil devia prestar contas aos organismos internacionais acerca de 

seu desempenho na educação. É, nessa perspectiva, portanto, que as políticas dos anos 

1990 foram formuladas, sob grande influência do Banco Mundial e da CEPAL.  

Ressaltamos, segundo Shiroma et al. (2007), alguns problemas em relação ao 

Brasil com a declaração: 

 

Um primeiro problema aqui enfrentado refere-se a expressão para todos que 

sugeriria uma universalização da educação básica, que no Brasil compreendia 

desde a educação infantil até o ensino médio, que a conferência não pretendia. 

Em segundo lugar alguns autores compreenderam o conceito NEBA sem sua 

função ideológica de indicar a natureza o ensino a ser ministrado. Isso é para 

extratos sociais diferentes, ensinos diferentes, uma vez que as necessidades 

básicas de um e outro não poderiam ser as mesmas. Reedita-se o dualismo na 

educação brasileira, partindo-se do suposto de que, se as necessidades de 



63 
 

amplas camadas empobrecidas eram peculiares, deveriam continuar tendo 

diverso do demandado de clientela mais seleta.  

 

 As autoras afirmam que o princípio da declaração de “uma educação para todos” 

não correspondia na prática à universalização da educação básica. Os interesses da 

declaração estavam norteados pelo ideal de educação dividida no ensino para classe 

popular e outro ensino para elite. Isso com justificativas de que ambos têm necessidades 

diferentes.  

 Segundo Shiroma et al. (2007), após o impeachment do presidente Collor, em 

1992, os conceitos políticos para a educação lançados na Conferência Mundial de 

Educação Para Todos começam a influenciar a publicação do Plano Decenal de Educação 

Para Todos, em 1993, no governo de Itamar Franco, vice-presidente de Collor e seu 

sucessor. Assim, as recomendações de Jomtien e de outros encontros promovidos por 

esses organismos podem ser identificados em alguns anteprojetos, como a LDB/1996, 

que tramitou por oito anos no Congresso Nacional, que anunciam a redução dos gastos e 

a privatização que está presente também na educação nos anos subsequentes. 

 Contudo, é no governo de Fernando Henrique que a implementação da reforma 

anunciada é concretizada. Para tanto, esse governo instituiu o Ministério da 

Administração e Reforma do Estado – MARE, sob a direção do Ministro Bresser- Pereira, 

para diagnóstico e reforma do Estado a partir dos princípios gerenciais em voga na 

experiência internacional. Desse modo, essa administração pública gerencial inspirada na 

empresa foi a saída para a legitimidade burocrática.  

De acordo com Cabral Neto (2009), no campo educacional, a reforma teve o 

objetivo de nortear a modernização da gestão, considerada uma estratégia importante para 

garantir o sucesso escolar. A estratégia gerencial implementada tinha como princípio a 

descentralização, a consulta social sobre as necessidades da política, a autonomia escolar, 

participação e a cogestão comunitária. Assim, o novo modelo proposto ao campo 

educacional estava ancorado em princípios da moderna administração pública, baseados 

na gestão empresarial, desse modo, incorporando princípios como flexibilidade, 

agilidade, eficiência, eficácia e produtividade. 

Com base nos princípios gerenciais, a descentralização passa então a nortear as 

reformas para a organização e administração dos sistemas de ensino, seguindo, 

consequentemente, as orientações gerais no quadro de Reforma do Estado brasileiro. 

Ressaltamos, nesse processo, o “recuo” do Estado nacional, tanto na sua participação 

direta no setor produtivo com também em outras esferas de sua responsabilidade, o que 
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acarreta mudanças nas formas de financiamento das políticas sociais, que passam em boa 

parte pelo recurso à iniciativa privada (OLIVEIRA, 2010). A esse respeito, Castro (2012, 

p.8) salienta que: 

Com as reformas educacionais, a gestão descentralizada passa a ser o eixo da 

política educacional brasileira, redesenhada pela influência das estratégias 

neoliberais que imprimem o reordenamento das relações entre o Estado e 

sociedade. Nesse cenário, ganham destaque à descentralização das 

responsabilidades materiais, com incentivo a parcerias com as empresas, 

organizações não-governamentais. Dois conceitos sobressaem nesse modelo 

de gestão, ainda que de forma ressignificada: a descentralização e autonomia. 

 

Essas discussões se complementam na afirmação de que o processo de 

descentralização é motivado significativamente por razões econômicas e orçamentárias, 

os quais incorporam a flexibilidade, a eficiência, a eficácia e a produtividade da educação. 

Além disso, propugnam a responsabilização e o protagonismo da comunidade escolar nas 

decisões da escola, com o objetivo final de responder positivamente à eficiência e eficácia 

dos sistemas educativos. 

Desse modo, a gestão de concepção gerencial se apropriou de mecanismos da 

gestão democrática, “abstraindo deles seu sentido sociopolítico” (CABRAL NETO, 2009, 

p. 201). A descentralização se configurava como uma divisão de responsabilidades, de 

funções, e não do poder de decisões, desconsiderando a gestão democrática. No conjunto, 

a participação é esvaziada, constituindo-se como fator de coesão e consenso. Assim, essa 

lógica se revela insuficiente para a promoção da gestão democrática no interior das 

instituições educacionais, e, por isso, a modernização da educação no contexto de 

Reforma do Estado foi um processo de esvaziamento do princípio de gestão democrática 

incorporado à Constituição de 1988 no processo de redemocratização do país. 

Nesse contexto, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/1996). Porém, a década de 1990 não pode ser considerada tão produtiva quanto à 

década de 1980, no que se refere aos anseios democráticos no período anterior. Na 

concepção de Ghiraldelli (2009), essa Lei não foi uma derrota para os objetivos de uma 

boa educação no Brasil, pois não destoou das outras que a antecederam, tendo em vista 

que ela saiu do trâmite de um parlamento mais conservador que elaborou a Constituição 

de 1988 – não chegou a contemplar a maioria das conquistas geradas na transição 

democrática. 

Observamos que, mesmo distante do que a sociedade esperava, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) reitera o princípio de gestão democrática:  
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Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto 

Pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes. (BRASIL, 1996). 
 

 

Na visão de Vitor Paro (2001), ao analisar a regulamentação do princípio de gestão 

democrática na LDB, aponta-se para a “pobreza” de seu conteúdo em relação ao contexto 

de lutas da sociedade civil na busca desse direito. Novamente, a regulamentação é de 

responsabilidade dos sistemas de ensino. Para Vitor Paro (2001, p. 55): 

 

Ao renunciar a uma regulamentação mais precisa do princípio constitucional 

da “gestão democrática” do ensino básico, a LDB além de furtar-se a avançar, 

desde já, na adequação de importantes aspectos da gestão escolar, como a 

própria restruturação do poder e da autoridade, deixa também à iniciativa de 

Estados e Munícipios, cujos governos poderão ou não estar articulados com 

interesses democráticos, a decisão de importantes aspectos da gestão como a 

própria escolha dos dirigentes escolares.       

 

 

 Diante do exposto, a LDB/1996 deixou de ampliar a sua possibilidade de ação em 

prol da democratização dos sistemas como um todo. Desse modo, legitimou as 

experiências de gestão democrática que vinham acontecendo. Em função da ausência de 

regras que, pelos menos, acenem para uma mudança estrutural de distribuição do poder e 

da autoridade na escola, abrem-se precedentes para diferentes conceitos de gestão se 

instalarem. Além da previsão da convivência e do diálogo, era necessário que se 

previssem intuições e práticas que garantissem a participação efetiva de todos os 

professores, servidores, alunos e pais nas decisões da escola.  

A gestão democrática tem se constituído numa formação discursiva na educação 

que ocupa uma posição de destaque, no que diz respeito à igualdade e à cidadania, pois o 

desenvolvimento da democracia prescinde o exercício do poder sem titularidade no 

processo educacional, ou seja, todos participam da tomada de decisão. Desse modo, o 

processo educativo se constitui, na perspectiva democrática, “como espaço de construção 

da cidadania; de liberdade de expressão e de ideias; de liberdade para a construção de 

aprendizagens; de crescimento pessoal e social” (HORA, 2007, p. 30). Nesse sentido, 

defende-se a educação como direito e se opõe ao discurso de gestão escolar de princípios 

gerenciais, com base na flexibilidade, agilidade, eficiência, eficácia e produtividade. 
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Observamos que a supervisão na década de 1990 foi redescoberta por outro 

ângulo, como função essencial no âmbito da escola na promoção de mudanças. Esse 

ressurgimento da função não se identifica com a inspeção. Pelo contrário, objetiva a 

vinculação da função a pressupostos como autonomia e emancipação no trabalho com os 

professores e na escola em geral. Segundo Maldonado (2003, p.13), significa pensar a 

ação supervisora como “[...] ação mediadora de um sistema. O trabalho não era mais de 

subordinação à autoridade e de controle da qualidade do serviço educacional, mas de 

intérprete de uma realidade em constante transformação”. 

 

2.4.1 Campo de constituição da Bahia e de Barra do Choça 

 

No estado da Bahia, o governo baiano, diante da legislação nacional, como a 

Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996, publica e altera a legislação no que se refere à educação e ao coordenador 

pedagógico. Inicialmente, define-se pelo Decreto nº 6.212, de 14/02/1997, as atribuições 

da função que deveria ser desenvolvida pelos coordenadores pedagógicos. Este decreto 

gera uma contradição, pois o que se tinha do ponto de vista legal eram as figuras do 

supervisor pedagógico e do orientador educacional, e não de coordenação pedagógica.  

Para resolver tal questão, praticamente ao mesmo tempo, o governo da Bahia 

transforma os cargos de orientador educacional e supervisor escolar em cargos de 

coordenação pedagógica. Em 1997, é a primeira vez que essa nomenclatura aparece na 

legislação do estado. Essa aglutinação dos cargos foi prevista pela Lei Estadual nº 7.023, 

de 23/01/ 1997, e regulamentada pelo Decreto nº 6.471, de 01/06/97: 

 

Os atuais cargos de Orientador Educacional e Supervisor Escolar, da estrutura 

do Magistério de 1º e 2º Graus do Estado, mantidos os correspondentes 

quantitativos e nível de classificação, ficam transformados em cargos de 

Coordenador Pedagógico, cujas especificações abrangerão as atribuições das 

nomenclaturas ora transformadas, passando as mesmas a serem 

desempenhadas pelos ocupantes do cargo citado de acordo com as 

necessidades dos estabelecimentos de ensino em que estejam lotados (BAHIA, 

1998). 

 

 Ao ser regulamentada pelo Decreto nº 6.471, de 01/06/97, o cargo de coordenação 

pedagógica trouxe consigo atribuições diferentes das até então praticadas, ligadas à 

fiscalização e ao controle. O que foi previsto pelo decreto deu outra conotação ao trabalho 

do coordenador, pois indicou que ele deveria colaborar para o desenvolvimento de sua 
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área de atuação, por meio de ações de acompanhamento e assessoramento, no 

planejamento didático e na avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

 A consolidação da legislação do magistério entre os anos de 1975 a 2002 ocorre 

com a Lei nº 8.261, de 29 de maio de 2002, que dispõe sobre o novo Estatuto do 

Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia. Essa 

Lei organizou o magistério público estadual, fundamental e médio, incluindo o 

coordenador pedagógico como cargo de provimento efetivo ou em comissão. Para tanto, 

na composição do magistério, tal norma previu o cargo de professor e coordenador 

pedagógico no mesmo quadro funcional. Essa composição do referido cargo pode ser 

observada nos Artigos, 4º, 5ª e 6º da Lei nº 8.261, de 29 de maio de 2002: 

 

Art. 4º - Compõem o Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e 

Médio os servidores que exerçam atividades de docência e de suporte 

pedagógico direto à docência, incluídas as de direção, planejamento, 

administração escolar e coordenação pedagógica. 

Art. 5º - O quadro do magistério do Ensino Fundamental e Médio compreende 

os cargos de professor e coordenador pedagógico. 

Art. 6º - O quadro do magistério compõe-se dos seguintes cargos escalonados: 

I Professor – P; 

II Coordenador Pedagógico – CP. (BAHIA, 2002) 

 

 

Com relação à formação exigida, o Estatuto do Magistério da Bahia, Lei 8.261, 

de 29 de maio de 2002, transcreve parte do Art. 64 da LDB/1996 para o corpo da Lei, 

acatando uma definição semelhante no Art. 10. Assim, o que se propõe é que a 

coordenação pedagógica esteja lado a lado com o professor, o aluno e a comunidade, 

contribuindo no desenvolvimento da instituição escolar e da aprendizagem, tendo em 

vista que esse profissional tem atribuição de colaborar no trabalho do professor, 

auxiliando na busca de materiais entre outros.  

Concluímos que a coordenação pedagógica na Bahia se caracterizava por um 

contexto histórico disperso, que aparece ao lado da inspeção em 1940 como orientação 

educacional que visava à fiscalização do trabalho do professor, de modo que, para as 

décadas subsequentes, admitem-se para educação da capital baiana três vertentes de 

coordenação pedagógica delineadas ao longo do tempo. Primeiro, a que seguiu a 

orientação americana consensual no Brasil, que se caracteriza pela supervisão vinculada 

à Secretaria de Educação e ligada à burocracia e ao controle. Uma segunda vertente de 

influência europeia ligada à escola, na qual o coordenador pedagógico é sujeito no 

processo da ação educativa; e uma última engendrada pelos profissionais habilitados no 
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curso de pedagogia, o supervisor especialista que recebia uma formação universitária de 

influência europeia, a qual divergia da supervisão do contexto nacional.  

Enfim, o nosso propósito se assentou no objetivo de estabelecer um contexto 

histórico da supervisão escolar no Estado da Bahia. O que se observa é um contexto de 

dispersão, no qual os sentidos e nomenclaturas da função se alteram constantemente.  

Trataremos dos contextos históricos da constituição da coordenação pedagógica 

no Município de Barra do Choça, na Bahia, também na década de 1990. No Município 

em 1997, várias reformas foram realizadas na administração pública e consequentemente 

na educação. A princípio, essa reorganização ocorre na estrutura organizacional de cargos 

e secretarias, com o projeto de Lei nº 06, de 10/04/1997, o qual alterou significativamente 

a lei nº 07, de 19/11/1995, que institui a substituição de setores por secretarias no 

Município entre outras mudanças organizacionais. 

Tais mudanças alteraram a supervisão escolar na estrutura organizacional da 

Secretaria de Educação, criando um novo quadro de pessoal com a seguinte composição: 

um coordenador geral, um chefe de sessão de ensino de zona rural e outro para a zona 

urbana, todos com cargos em comissão e assumidos por professores da rede municipal. 

Vejamos o enunciado do anexo I da Lei nº 06, de 10/04/1997, no que se refere à Educação: 

 

Quadro 6: Quadro de Pessoal – Cargo em Comissão Barra do Choça - 1997 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 

01 SECRETÁRIO CC112 

01 COORDENADOR GERAL CC2 

01 CHEFE DE DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR CC3 

01 CHEFE DE SESSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CC4 

01 CHEFE DE SESSÃO DE CULTURA ESPORTE E LAZER CC5 

01 CHEFE DE SESSÃO DE ENSINO DA ZONA RURAL CC6 

01 CHEFE DE SESSÃO DE ESINO DA ZONA URBANA CC7 

01 ASSESSOR CC8 

Fonte: Dados da pesquisa. Quadro produzido pela Autora. 

 

 

                                                           
12 Cargo em comissão (CC) e a numeração é a referência de valores da remuneração mensal, que variam 

entre1(um) e 8(oito).  
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Quando foram criados os cargos na Lei de Estrutura e Organização, não ficaram 

definidas as atribuições de cada cargo. Dessa forma, verifica-se que, no mês seguinte, 

mais uma vez a lei foi alterada, inserindo as atribuições das secretarias de modo geral. 

De acordo com a Lei nº 08, de 30 de maio de 1997, Art. 4º, alíneas I, II, III, IV, 

era da competência da Secretaria de Educação: 

 

Art. 4º - A Secretaria de Educação, Cultura e Desportos tem por finalidade 

executar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades do ensino 

municipal, promover atividades culturais, recreativas, desportivas, 

desenvolver os programas de alfabetização e manter o serviço de alimentação 

escolar, sendo sua competência: 

I – Elaborar, organizar e executar o plano Municipal de Educação e o ensino 

elementar; 

II – Promover e incrementar as atividades cívicas, recreativas, desportivas, 

artísticas e culturais do Município; 

III – coordenar, organizar e supervisionar os convênios e programas de 

merenda escolar, e quaisquer outros dentro da área de sua competência; 

IV – Administrar e manter a biblioteca municipal. (BARRA DO 

CHOÇA,1997) 

 

 Identificamos que estas atribuições gerais também remetiam ao novo cargo de 

supervisão, pois estavam vinculadas a todos que trabalhavam na Secretaria de Educação. 

Desse modo, as atribuições técnicas eram divididas entre coordenação, controle e 

fiscalização das atividades da educação no Município, de modo geral. Assim, os 

supervisores atuavam como prepostos da Secretaria, uma vez que estavam ligados a ela.  

 A efervescência das reformas iniciadas em 1997 se estendeu até 1998, com uma 

sequência de alterações pontuais na legislação educacional. Nesse sentido, em 1998, 

foram criados o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, 

conjugados, por meio da Lei nº 08, de 06 de julho de 1998.  

 O que aparece no Plano de Carreira, no Art. 1º, como justificativa para sua 

elaboração é o seguinte: 

 

At. 1º - Esta lei que objetiva promover a valorização dos Profissionais da 

Educação, conforme preceituam, sobre o assunto, o artigo 206 da Constituição, 

inciso 5º da Constituição Federal, a Emenda Constitucional n º 14/1996, o art. 

9º de Lei 9. 424/1996, os artigos 3º, inciso 7 e 67 da Lei nº9.9394/96 – lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e parecer CEB – 10/97 e a Resolução 

nº 03/97 ambos do Conselho Nacional de Educação, cria o Estatuto e o Plano 

de Carreira do Magistério Público Municipal de Barra do Choça, Estado da 

Bahia. (BARRA DO CHOÇA, 1998) 

 

 

Observamos que o Município de Barra do Choça, ao estabelecer como parâmetro 

para o Plano de Carreira do Magistério Público a Legislação nacional citada, tenta 
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implementar uma educação municipal em consonância com a educação do país, do ponto 

de vista legal. Essa tendência é uma característica positiva para os servidores da educação, 

como professores e demais funcionários, como também para os pais e alunos, na garantia 

dos direitos que essas leis amparam para a educação. 

Segundo Lopes e Castro (2012), tanto a Constituição de 1988 como a LDB/1996 

se constituíram em dois importantes marcos legais da reforma educacional. Estes marcos 

redefiniram as atribuições legais e responsabilidades dos estados e municípios, 

incumbindo à União a articulação, coordenação e avaliação da educação, e garantia da 

qualidade, mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e 

municípios.  

Em relação à coordenação pedagógica, esse Plano de Carreira de 1998 admite que 

as funções de magistério compreendem a docência e o suporte pedagógico (supervisão 

pedagógica, orientação educacional e inspeção escolar) diretamente na escola ou na 

Secretaria de Educação. Conforme explicita o Art. 4º da Lei: 

 

Art. 4º - As funções de magistério compreendem as atribuições dos 

Profissionais do ensino que atuam na área de Docência e as que oferecem 

suporte pedagógico direto a tais atividades incluídas de Direção ou 

Administração Escolar, Planejamento, Supervisão, Orientação e Inspeção 

diretamente as unidades escolares ou nos órgãos da Secretaria Municipal de 

Educação. (BARRA DO CHOÇA, 1998) 

 

 

 Esse Plano, no que diz respeito à formação requerida para a função de suporte 

pedagógico, apresentou um misto de possibilidades. Ele exigiu como qualificação mínima 

a graduação em pedagogia ou pós-graduação e experiência profissional de dois anos. 

Cabe destacar que este ponto está em consonância com o Art. 64 da LDB/1996. Como 

indica o §1º do Art. 5º do Plano de Carreira de 1998 do referido município: 

 

§1º - o exercício das demais atividades do magistério de que trata o artigo 

4ºdesta lei exige como qualificação mínima a graduação em pedagogia ou 

Pós-Graduação e experiência profissional l de 02 (anos). Seus integrantes 

distribuir-se-ão em quadro próprio constando de três níveis e seis classes 

conforme Anexos a esta lei. (BARRA DO CHOÇA, 1998, grifo nosso) 

 

 

No entanto, o Plano de Carreira de 1998, na sequência, no Art. 5º que trata da 

habilitação mínima, abriu o precedente para o exercício da função de suporte pedagógico, 

para outras licenciaturas, com a ressalva de que só poderiam atuar até o final da década 

da educação, instituída pela Lei 9.394/1996, no Art. 87. Além disso, o suporte pedagógico 
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foi definido como função a ser desenvolvida por professores efetivos do quadro 

municipal. Vejamos o que afirma os §3º do Art. 5º e o Art. 8º sobre a as condições 

exigidas: 

 

§3º – Para os cargos de Supervisão Pedagógica e Inspeção escolar, poderão por 

cinco anos partir da vigência da Lei 9.424/1996 ser nomeados profissionais 

com Licenciatura em outras áreas do Magistério, ou como formação 

Normal Médio, desde que tenham cinco anos de experiência em regência de 

classe. Seus integrantes distribuir-se-ão em quadro próprio, constando de nível 

único e seis classes conforme anexos da lei. (Grifo nosso) 
[...] 

Art. 8º - os cargos efetivos de docente, supervisor e orientador educacional e 

inspetor escolar serão exercidos por profissionais habilitados pra tais fins e 

devidamente aprovados em concurso público. (BARRA DO CHOÇA/BA, 

Lei nº 08, de 06 de julho de 1998 grifo nosso) 

 

Transcrevemos, na íntegra, o Art. 10, da Lei nº 08, de 06 de julho de 1998, que 

determina as atribuições do suporte pedagógico, em função da relevância dessas 

informações para o conhecimento da organização desse trabalho no interior das unidades 

escolares e nos órgãos da Secretaria de Educação. Legalmente, suas competências são as 

que se seguem: 

 

Artigo 10 – Competem ao Especialista da Educação, segundo sua habilitação, 

as tarefas de planejar, orientar, coordenar, administrar, avaliar, supervisionar e 

inspecionar o processo pedagógico, bem como conduzir cursos de treinamento 

e aperfeiçoamento do pessoal docente, técnico e auxiliar e outras iniciativas 

que visem à melhoria da educação. 

 

§1 – Compete ao Especialista de Educação com habilitação em Administração 

Escolar planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar as atividades 

educacionais desenvolvidas pelo corpo técnico-pedagógico nas unidades de 

ensino ou na Secretaria Municipal de Educação. 

 

§2 Compete ao Especialista de Educação com habilitação em Orientação 

Educacional o trabalho de planejamento, orientação e acompanhamento e 

avaliação junto ao corpo técnico pedagógico, ao aluno, à família e à 

comunidade, visando criar condições favoráveis à sua participação no processo 

de ensino-aprendizagem, conforme legislação específica, nas unidades 

escolares ou na Secretaria Municipal de Educação. 

 

§3 Compete ao Especialista de Educação com habilitação em Supervisão 

Escolar, planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades educacionais, 

junto ao corpo técnico pedagógico das unidades escolares orientando a 

integração de atividades área de ensino e disciplinas que compõe quadro 

curricular, bem como um contínuo aperfeiçoamento do processo ensino-

aprendizagem, nas unidades escolares ou na Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

§4 Compete ao Especialista de Educação com habilitação em Inspeção Escolar 

fiscalizar, orientar e acompanhar as atividades educacionais que envolvam 

toda a comunidade escolar e sejam desenvolvidas na Secretaria Municipal de 

Educação e pelas unidades escolares sob a jurisdição do Município. (BARRA 

DO CHOÇA, 1998) 
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Verificamos a opção pela manutenção das habilitações ao indicar as competências 

do suporte pedagógico. Essa manutenção das habilitações está em consonância com a 

LDB/1996.  

Outro aspecto interessante é que a função de suporte pedagógico recebia um 

incentivo funcional. Sendo assim, tornou-se função gratificada. Conforme a Lei, existiam 

três situações de gratificação: 

 

Artigo 19 –§5 – os profissionais do magistério que até o final do período 

destinado por esta lei para o enquadramento, estiverem assumindo cargos 

comissionados (Diretor, Vice-diretor, Coordenador-Pedagógico, Supervisor, 

Orientador Educacional e/ou Inspetor escolar), farão jus a um incentivo 

correspondente a 11/5% (onze e meio por cento), calculado sobre o valor da 

sua jornada de trabalho na classe 1doseu nível de qualificação. 

 

Artigo – 20º Os profissionais do magistério (com Pedagogia) em atividade que 

ofereçam suporte pedagógico direto à atividade de docência, além do 

vencimento base de seu nível terão gratificação de função correspondente a 

35% (trinta e cinco por cento), calculado sobre o valor da sua jornada de 

trabalho na classe 1 de seu nível qualificação.   

 

Parágrafo Único – Os profissionais com licenciatura em outras áreas do 

magistério como formação normal médio em exercício das funções de suporte 

pedagógico direto a atividade docente farão jus a gratificação correspondente 

a 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o valor da sua jornada de 

trabalho em classes 1 do nível de qualificação. (BARRA DO CHOÇA, 1998) 

 

 Nesse caso à função gratificada de suporte pedagógico, eram percebidos três 

valores, de 11,5% (onze e meio por cento), 35% (trinta e cinco por cento) e 25% (vinte e 

cinco por cento), calculado na sua jornada de trabalho na classe 1, o que significa que os 

valores eram contabilizados sobre o vencimento sem as vantagens da carreira.  

 O plano municipal, a Lei nº 08, de 06 de julho de 1998, que criou o Estatuto e o 

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, procurou estar de acordo com a 

legislação da educação presente na Constituição Federal de 1988 e com a LDB/1996. 

Desse modo, o Município procurou legislar, ora obedecendo à legislação nacional, ora 

abrindo precedentes para manutenção da organização que melhor se encaixava a seu 

contexto. 

 Assim, tal norma organizou o magistério em função docente e suporte pedagógico 

(supervisão pedagógica, orientação educacional e inspeção escolar), mantendo os 

especialistas em educação a partir da habilitação. No conjunto, estabeleceu o suporte 

pedagógico como função gratificada, exercida por efetivos. Como formação, exigiu o 

curso de Pedagogia, mas abrindo precedentes para o ensino médio normal, entre outros. 

Quanto à atuação na escola ou na Secretaria de Educação, a Lei reforçou a ideia de 

supervisão com base no controle, ao definir as atribuições de cada um dos especialistas. 
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Ainda em 1998 foi criado o cargo de Coordenador Pedagógico pela Lei nº 08, de 

06/07/1998, alterado pela Lei nº 12, de 02/09/1998, e Lei nº13, de 02/09/1998. Já em 

2001, a “coordenação pedagógica” é incluída na Lei de Estrutura e Organização, nº 02 de 

05, de agosto de 2001, que altera Lei nº 08/1997. Vejamos novamente o quadro de 2001: 

 

Quadro 7: Quadro de Pessoal (Cargo em comissão de Barra do Choça – 2001) 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 

01 SECRETÁRIO CC1 

01 COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC2 

08 COORDENADOR PEDAGÓGICO CC2 

01 CHEFE DE DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR CC3 

01 CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA CC3 

01 CHEFE DE SESSÃO ADMINISTRATIVA  CC4 

01 CHEFE DA SESSÃO DE CULTRUA E DESPORTOS CC4 

01 ASSESSOR CC5 

      Fonte: Dados da pesquisa. Quadro produzido pela autora. 

 

Esse quadro com a inclusão de 08 coordenadores pedagógicos constitui uma 

mudança significativa no apoio pedagógico. Estes membros ficaram responsáveis pela 

coordenação pedagógica das escolas da sede e do campo. Destacamos que os 

coordenadores trabalhavam em caráter itinerante, ou seja, visitavam a escola, mas 

estavam vinculados à Secretaria de Educação. Suas atribuições giravam em torno do 

acompanhamento, do desempenho das escolas e do planejamento didático. 

Em 2004, é aprovado o novo Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Magistério. Observamos que a Lei nº 16de 20/01/2004 refere-se ao Plano de Carreira e a 

Lei nº 17 de 20/01/2004 ao Estatuto. Percebemos que essa Lei extinguiu o professor-

coordenador pedagógico, ao menos legalmente, porque ao lado do cargo de Professor foi 

criado o cargo de Pedagogo. Vejamos o enunciado do Art. 49 da Lei que optou pela 

criação do cargo de Pedagogo: 

 

Artigo 49 - Ficam criados os cargos de Professor da categoria funcional de 

Professor Municipal, os cargos de Pedagogo à docência, da categoria 

funcional de Profissional de apoio Pedagógico as funções gratificadas de 

Diretor, Vice-Diretor e de Secretário Escolar, de acordo com o Anexo I, II, III 

e IV. (Grifo nosso) 
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Verificamos que, em termos legais, no magistério público do Município passam a 

existir dois cargos distintos. Analisamos que o Art. 20 da Lei previu que a “mudança de 

um cargo para o outro somente se dará por concurso público”. Isso supõe que, para 

assumir o cargo de pedagogo, era necessário um concurso para tal, e que não era possível 

incluir os pedagogos efetivos da rede municipal nesse novo contexto; não há como fazer 

ajustes nesse caso. Na investigação dos documentos, verificamos que não foi realizado 

concurso após a criação do novo plano. Provavelmente a estrutura anterior foi mantida, 

apesar da nova. 

Em 2014, a situação legal da coordenação pedagógica foi repensada com a edição 

da Lei 278, de 17/10/2014. O Art. 49, que citamos anteriormente, passou a ter a seguinte 

redação: 

 

Artigo 49 - Fica criado o cargo de Professor da categoria funcional de 

Professor Municipal, as funções gratificadas de Coordenador pedagógico, 

Diretor, e Vice-Diretor, de acordo com o anexo I, II, III, IV, e V. (grifo nosso) 

 

Assim, a função de coordenação pedagógica retorna ao magistério público 

municipal como função gratificada, exercida por professores, com as seguintes 

atribuições: 

 

Artigo 15 - Ao Coordenador Pedagógico compete, no âmbito do sistema ou da 

escola, a supervisão e coordenação do processo didático, quanto aos aspectos 

de planejamento, controle, avaliação, a cooperação com as atividades dos 

docentes, a participação na elaboração da proposta pedagógica, a participação 

nas reuniões do Conselho de Classe e nas reuniões de pais e alunos, a 

orientação em trabalho individual ou em grupo, o aconselhamento e o 

encaminhamento de alunos em sua formação geral. (BARRA DO COÇA, 

2014) 

 

 O que se propõe em 2014 é um profissional que atue em cooperação com o 

professor nas atividades docentes, que participe do trabalho coletivo da escola, como 

conselho de classe, Conselhos Escolares, articulação com os pais, alunos e comunidade. 

Essas atribuições se aproximam da atuação da coordenação pedagógica com base nos 

princípios de gestão democrática. No entanto, a expressão “supervisão”, que supõe a ideia 

de controle, acompanha a “coordenação” na redação da Lei. Ao que indica, não 

conseguem se desvencilhar do passado de controle que estava atrelado à supervisão 

escolar.     

A coordenação pedagógica no Município de Barra do Choça, assim como na 

Bahia e no Brasil, sofreu grande influência da pedagogia tecnicista no planejamento da 

educação. Desde o final da década de 1960 a 1990, foram introduzidos no sistema de 
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ensino municipal de maneira gradativa os mais variados técnicos, parcelando o trabalho 

pedagógico com a especialização de funções, nas quais o acompanhamento na perspectiva 

democrática de professores e alunos ficou em segundo plano. Contudo, com as indicações 

da Constituição Federal de 1988 e da LDB/1996, o Município, a partir de 1998, passa a 

regulamentar a função de coordenação pedagógica com a conotação de apoio pedagógico 

ao professor por escola, embora a prática requeresse mudanças profundas na atuação da 

função. 

Por fim, analisamos que a coordenação pedagógica de modo geral constitui uma 

série de um contexto histórico disperso, ou seja, de descontinuidades. Nesse sentido, todas 

as séries constituídas, do Brasil, da Bahia e de Barra do Choça, demostraram que a 

trajetória da coordenação pedagógica não obedece a uma linearidade e é composta do que 

Foucault (2012, p.12) chamou de “[...] os desníveis, as defasagens, as especificidades 

cronológicas, as formas singulares de permanência, os tipos possíveis de relação”.  
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3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DEMOCRÁTICA: ALGUMAS 

CONDIÇÕES E POSSIBILIDADES  

 

Neste capítulo, analisaremos o corpus constituído das práticas discursivas de 

gestão democrática enunciadas no discurso oficial de documentos, leis e decretos que 

normatizam o objeto investigado; o discurso científico referente à literatura consultada; o 

discurso do coordenador técnico da Secretaria de Educação e o discurso dos 

coordenadores pedagógicos, oriundos do campo discursivo das entrevistas. Acolhemos 

como referência para esta análise do campo discursivo os eixos temáticos que perpassam 

este trabalho, a saber: a) princípios e mecanismos de gestão educacional democrática; b) 

função do coordenador pedagógico a partir do seu papel articulador, formador e 

transformador; c) efetivação da gestão democrática na escola por meio da coordenação 

pedagógica.  

Discutimos e empregamos dos postulados foucaultianos as quatro direções 

possíveis que o autor nos oferece para uma formação discursiva: a formação dos objetos, 

a formação das modalidades enunciativas, a formação dos conceitos e também os 

domínios como saber/poder e vontade de verdade, que norteiam a discussão de todos os 

capítulos deste texto. Assim, retomaremos a seguir as noções sobre cada regra com o 

intuito de facilitarmos o entendimento da análise neste capítulo.  

Para Foucault (2012), uma formação discursiva pode ser descrita entre um certo 

número de enunciados dispersos, nos quais existe possibilidade de definirmos uma 

regularidade entre os objetos, tipos de enunciações, conceitos e temas com base na ordem, 

correlações, posições, funcionamentos e transformações.  

Para analisarmos a descrição de uma formação discursiva, Foucault (2012) indica 

que iniciemos com a observação da formação dos objetos, seguindo por três direções: 

primeiro, a verificação das “superfícies de emergência” se definem pelo campo de 

aparecimento, transformação e desaparecimento do objeto em uma sociedade, época ou 

discurso; a segunda, da “superfície de delimitação” que observa as práticas 

institucionalizadas que delimitam e constituem certos objetos, ou seja, instâncias 

superiores da sociedade que designam e nomeiam tal objeto; e a terceira, com a 

verificação das “grades de especificação”, as quais tratamos de separar, opor, associar, 

reagrupar, classificar e derivar os objetos. Na formação dos objetos, o autor alerta que 

esses procedimentos não podem ser separados, pois se complementam. 
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Uma segunda regra para a descrição de uma formação discursiva diz respeito à 

análise da formação das modalidades enunciativas, também delineadas por três regras. 

Nesse sentido, Foucault (2012) recomenda que questionemos o estatuto do sujeito que 

fala, os lugares institucionais aos quais o discurso se refere e a posição do sujeito em 

relação ao objeto do discurso.  

Foucault (2012) indica como terceira regra a abordagem da formação dos 

conceitos que compreendem formas de sucessão, formas de coexistência ou campo de 

presença e os procedimentos de intervenção. Nas formas de sucessão, devemos observar 

na disposição das séries enunciativas os tipos de correlação entre os enunciados 

linguísticos e o aparecimento dos variados conceitos que emergem do campo discursivo. 

Para as formas de coexistência, verificamos o campo de presença, isto é, a ordem de 

correlações entre diversas enunciações que podem valer como conceitos; o campo de 

concomitância, que compreende verificar enunciados que se referem a domínios de 

objetos diversos, mas que atuam entre os enunciados estudados. Finalmente, o domínio 

de memória, que “trata-se de enunciados que não são mais nem admitidos nem discutidos, 

que não definem mais, nem um corpo de verdades nem um domínio de validade, mas em 

relação aos quais se estabelece um laco de filiação [...]” (FOUCAULT, 2012, p. 69). 

 

3.1 Princípios e mecanismos de gestão educacional democrática 

 

No desenvolvimento deste trabalho, apoiamo-nos no conceito de gestão 

democrática, que tem como pressuposto a possibilidade de uma ação administrativa 

pautada na perspectiva coletiva, visando à participação de toda comunidade escolar nas 

decisões do processo educativo, democratizando, assim, as decisões que se desenvolvem 

no âmbito da instituição educacional, contribuindo positivamente para o administrativo e 

pedagógico da escola. Deste modo, entendemos a gestão democrática “[...] como um 

espaço de descentralização do poder, de participação e de autonomia das instituições” 

escolares (CASTRO, 2009, p. 37).  

Com relação à gestão da educação, a LDB atual traz um vasto conjunto de 

determinações, porém, podemos levantar alguns pontos que normatizam especificamente 

a democratização da gestão nas unidades escolares. Acerca dos princípios de gestão 

democrática, o discurso oficial enuncia:  

 

Art. 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
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[...] 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

[...] 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes (BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

 

 

 Observamos que o Art. 3º, inciso VIII está alinhado à Constituição Federal. Nesta, 

o inciso VII de seu artigo 206 apresenta como princípio a gestão democrática 

especificamente para o ensino público na forma de lei. Fica estabelecido que os sistemas 

de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 

básica com base nos princípios de participação dos profissionais da educação: na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e participação das comunidades 

escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes. 

 Outros dispositivos da LDB atual que têm relação com a gestão democrática 

preveem para o ensino público a autonomia da escola e a participação da comunidade na 

gestão escolar. Vejamos: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 

os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

[...] 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica 

e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. 

 

Nessa mesma direção, o Plano Nacional de Educação (2014-2020), Lei nº 13.005, 

de 25 de junho de 2014, reforça o discurso oficial da LDB atual de gestão democrática da 

educação, na meta 19 em destaque:  
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Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto (Meta 19). 

 

Desse modo, o discurso oficial enuncia no Art. 15 a autonomia da escola em 

deliberar que é de responsabilidade dos sistemas de ensino garantir às unidades escolares 

públicas de educação básica que os constituem a possiblidade gradativa de graus de 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Assim, oferece-se a 

possibilidade de descentralização do poder na gestão da escola, possibilitando à 

comunidade escolar e local a participação por si ou por seus representantes nas tomadas 

de decisão.  

Além disso, o Art. 12 da LDB atual contempla e fortalece a participação dos 

usuários da escola, com a determinação que propõe a articulação da escola com as 

famílias e comunidade, integrando-as às atividades. Nessa mesma direção, o Art. 13 da 

mesma Lei estabelece aos professores a obrigatoriedade de participar da elaboração da 

proposta pedagógica, de planejamentos e de colaborar com a articulação da escola das 

partes envolvidas nos processos de democratização. 

Entendemos que o discurso oficial descrito nos artigos citados da LDB atual, da 

Constituição Federal de 1988 e do Plano Nacional de Educação (2014-2020) conceituam 

o princípio de gestão democrática com o que Foucault chamou de vontade verdade. Para 

Foucault (1999, p. 17), a vontade verdade é uma prática discursiva que se apoia sobre um 

suporte institucional, no qual é “ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por um 

conjunto compacto de práticas” e também “[...] pelo modo como o saber é aplicado em 

uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído.  

Ao lado disso, acrescentamos que o conceito de gestão democrática é enunciado 

nos artigos citados com uma produção discursiva, que é “ao mesmo tempo”, como diz 

Foucault (1999, p. 9) “[...] controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certos 

números de procedimentos”, isto é, as leis que reforçam esta perspectiva de gestão escolar 

como uma vontade de verdade para todas as escolas públicas brasileiras. Desse modo, a 

gestão democrática ancorada na autonomia e na participação, previstas na LDB e 

Constituição Federal atuais, seus suportes institucionais, incluem-se em nossa sociedade 

como um regime de verdade, o qual significa falar segundo regras, isto é, quem está 

autorizado a falar. 

Trazemos como referência para reflexão os estudos de Bobbio sobre democracia. 

Na concepção de Bobbio (2000), a democracia se organiza a partir de regras. Essas regras 
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se apresentam através das leis, que por sua vez se referem à regra da maioria, ou seja, à 

regra, a base da qual são consideradas decisões coletivas, que passam a valer para todo o 

grupo. 

 Assim, o pensador italiano Bobbio (200, p.30-31) define que democracia: 

 

é caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que 

estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais 

procedimentos. [...] para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, 

muitos, todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada 

com base em regras [...] que estabelecem quais são os indivíduos autorizados 

a tomar as decisões vinculatória para todos os membros do grupo, é à base de 

quais procedimentos. No que diz respeito aos sujeitos chamados a tomar (ou 

colaborar para a tomada de) decisões coletivas, um regime democrático 

caracteriza-se por atribuir este poder (que estando autorizado pela lei 

fundamental torna-se um direito) a um número muito elevado de membros do 

grupo. 

 

O autor enfatiza que todas as características elencadas sobre o conceito ao qual 

ele atribui à democracia não são o bastante, pois uma terceira condição é indispensável: 

“[...] é preciso que aqueles que vão decidir ou eleger sejam colocados diante de 

alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre uma coisa e outra” 

(BOBBIO, 2000, p.32). Para isso, é necessário que sejam garantidos aos que vão decidir 

o direito de opinião, de liberdade de expressão, de reunião, de associação, entre outros.  

Verificamos no discurso científico, na visão de Zaikievicz e Schneekenberg 

(2012), que a gestão escolar que se deseja na escola contemporânea é marcada pela 

democracia, na qual o gestor ocupa o papel do diretor. Ao lado disso, as autoras afirmam 

que toda escola, independentemente de seu porte, necessita de uma equipe pedagógica ou 

gestão escolar, constituídas por um gestor e um coordenador pedagógico. Esses, por sua 

vez, em parceria, devem desenvolver seu trabalho juntamente com o coletivo, permitindo 

a participação da comunidade escolar nas decisões, buscando “uma escola autônoma, 

dividindo tarefas a fim de construir na instituição escolar um espaço coletivo, em que 

todos colaboram [...]” (ZAIKIEVICZ E SCHNEEKENBERG, 2012, p. 70). 

Além disso, as autoras afirmam que as ações coletivas no interior da escola 

materializam a gestão democrática, visto que a distribuição da autoridade entre os vários 

setores da escola denota uma divisão de responsabilidades e a presença de “mecanismos 

significativos de representatividade e de participação política, fundamentados na 

transparência das decisões e na real possibilidade de interferência no processo de tomada 

de decisões” (ZAIKIEVICZ E SCHNEEKENBERG, 2012, p. 70). 
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É nesse sentido, portanto, que o coordenador pedagógico “torna-se parceiro na 

conquista de práticas participativas [...]” (ZAIKIEVICZ; SCHNEEKENBERG, 2012, 

p.70). Segundo Franco (2008), coordenar o pedagógico implica instaurar, incentivar, 

produzir constantemente um processo de reflexão prudente de todas as ações da escola, 

com vistas à transformação no cotidiano das práticas. Esse processo reflexivo deve 

abranger todo coletivo da escola e também repercutir por todo seu ambiente. Para Franco 

(2008, p. 128): 

 

O pedagógico não existe em uma esfera de abstração. Ele toma corpo, adquire 

concretude apenas no coletivo esclarecido de um grupo. De nada adiantam as 

intenções corporificadas num projeto de escola enquanto um discurso escrito. 

É preciso que essas intenções sejam tomadas pelo grupo todo, apropriadas pelo 

coletivo, num processo contínuo de busca de convergência e negociação de 

projetos e ações. 

 

 Assim, o discurso científico corrobora para uma formação discursiva, que 

conceitua o coordenador pedagógico em relação à gestão democrática, como um 

profissional que deve ter a sua prática associada a um processo reflexivo que abrange 

todo coletivo da escola, em especial todos os professores e equipe da gestão. Isso se dá 

com base em uma ação pedagógica, que também é política, ética e comprometida, que 

tem resultados em um ambiente coletivo engajado, com pressupostos pedagógicos 

assumidos.  

 Podemos sistematizar que o discurso científico indica a participação e autonomia 

como pressupostos para a vontade de verdade da democracia, na ação do gestor e do 

coordenador pedagógico semelhante ao discurso oficial no qual ela emerge como uma 

vontade de verdade para a gestão escolar que se pretende autônoma e participativa. 

Segundo Foucault (2012, p.78), os pontos de ligação de uma sistematização dizem 

respeito “[...] a cada um dos elementos, ao mesmo tempo equivalentes e incompatíveis, 

uma série coerente de objetos, formas enunciativas, conceitos, foram eventualmente 

derivados” de determinados temas ou teorias. Nesse caso, o discurso científico está ligado 

ao discurso oficial, por formar subconjuntos discursivos sobre a ação democrática na 

gestão escolar aproximados às concepções presentes no discurso oficial. 

Na sequência, tomamos para análise o primeiro eixo temático de nossa pesquisa, 

denominado “princípios e mecanismos de gestão educacional democrática”, com base nos 

enunciados linguísticos das entrevistas com os sujeitos escolares: coordenadores 

pedagógicos e coordenador do núcleo técnico da Secretaria de Educação do Município. 

Delimitamos nesse eixo as formações discursivas que descrevem: a ocupação da função 
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no Município de Barra do Choça; Projeto Político Pedagógico; Órgãos colegiados; as 

facilidades e dificuldades enfrentadas no dia a dia da escola no desenvolvimento da 

função de forma planejada ou desejada; e, por fim, como se desenvolve o trabalho da 

coordenação pedagógica técnica da Secretaria e Educação (SEMED), do Ensino 

Fundamental com a coordenação escolar. 

Com relação à ocupação da função de coordenação pedagógica, a maioria dos 

enunciados linguísticos se correlaciona na descrição de que ela é ocupada por indicação. 

Esta indicação é descrita pelos enunciados como sendo realizada através do convite direto 

da Secretaria de Educação, ou convite do grupo gestor da escola, o qual sugere o nome e 

a Secretaria aceita, ou até mesmo – o que não é frequente – o próprio professor interessado 

procura o grupo gestor e solicita a vaga. Essa descrição forma um conceito de indicação 

singular, o qual pode ser observado nos seguintes enunciados linguísticos, a partir dos 

“campos de presença” grifados: 

Como eu fiz um trabalho aqui nas escolas do campo, quatro anos na função de 

diretor, após o término desse período eu solicitei da secretaria junto aos colegas 

se seria possível me manter no setor da secretaria das escolas do campo como 

coordenador e o secretário aceitou juntamente com a direção (E1).  

Fui convidada pela Secretária de Educação da época. [...]. Em 2008 eu 

trabalhei na coordenação das creches municipais, e em 2012 eu fui convidada 

novamente a trabalhar como coordenadora de duas creches no Município, e de 

2012 até agora eu passei pelas creches e agora eu estou no Fundamental I, para 

mim e uma experiência nova (E2). 

[...] as meninas como eram já acostumadas a trabalhar comigo, me conheciam, 

me chamaram, passaram o meu nome como proposta para direção. [...]. 

Normalmente, parte do grupo gestor mesmo, eles indicam o nome e levam o 

nome para secretaria de educação, se for um nome aceito [...] (E3).  

[...] foi a diretora e depois a secretaria aceitou o pedido da diretora aí... validou 

meu ingresso na função [...] (E4). 

A função de coordenação pedagógica eu ocupei no ano de 2005 [...]. 2008 fui 

diretora no Jorge Delano[...]. E partir de 2010 entrei como vice-diretora, 2010, 

2011 [...] e m 2011 voltei a ser [...] aí depois, no caso, desse período fui 

coordenadora do CEBC até 2015 da área de humanas e 2016, atualmente estou 

como coordenadora de projetos educacionais[...] (E5). 

 

Essas disposições de séries enunciativas demonstram também ausência de 

critérios definidos para indicação, uma vez que o convite ocorre por meio de variadas 

possibilidades. Dentre elas, relações de amizade entre os sujeitos, como descreve o E3. 

Além disso, os enunciadores 2 e 5 apontam uma permanência no exercício das funções 

de direção, vice direção e coordenação, revelando, assim, que boa parte deles está há anos 

afastada da docência, revezando-se entre a função de direção, vice direção e coordenação. 
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Diante desses enunciados sobre o provimento da função de coordenação 

pedagógica, é importante refletirmos sobre a questão do poder. O conceito de gestão 

escolar democrática com base na participação e na autonomia presentes no discurso 

oficial e científico sugere o exercício do poder sem que qualquer um dos sujeitos se 

reconheça como seu titular. Esta concepção pode ser fundamentada na noção de poder 

que Foucault (2015, p. 138) destaca que: 

 

seria necessário saber até onde se exerce o poder, através de que revezamentos 

e até que instancias, frequentemente ínfimas de controle de vigilância, de 

proibições de coerções. Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente 

falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada 

direção, com uns de um lado e outros dos outros; não se sabe ao certo que os 

detém; mas se sabe que não os possui. 

 

 

Constatamos o discurso do coordenador pedagógico ao descrever a manutenção 

da indicação, forma-se um conceito que remete à centralização de poder que se opõe à 

participação e à autonomia da gestão democrática, na qual o poder, não tendo titularidade, 

é exercido em nome de todos. Compreendemos aqui o ponto de incompatibilidade na 

sistematização do discurso dos coordenadores pedagógicos com o discurso oficial e 

científico, pois a indicação ao centralizar o poder exclui os princípios de participação e 

autonomia presentes na perspectiva de gestão democrática. Assim, a indicação e a gestão 

democrática denotam, com base em Foucault (2012, p. 78), “a contradição manifesta” dos 

enunciados nos discursos, visto que a indicação se opõe aos princípios democráticos. 

Na análise da correlação dos enunciados referentes à relação profissional do 

coordenador pedagógico com a direção, no final deste parágrafo verificamos que a 

maioria a descreve como uma relação na qual há presença do diálogo, em que um ajuda 

o outro a executar as atividades que são realizadas na escola, tomando como princípio o 

consenso. Essa relação que se intitula dialógica é, então, contradita, o enunciador 1 aponta 

que não existe relação profissional entre a coordenação e direção escolar em virtude do 

afastamento de ideias que dificultam o exercício da função. Vejamos então as falas de 

alguns dos enunciadores que resumem a relação entre a coordenação pedagógica e a 

direção no Município de Barrado Choça:  

 

É um problema sério, porque nos víamos aí de um trabalho que eu estava 

diretor, onde hoje atual diretora estava coordenadora, é [...] nós só fizemos 

mudança de funções, ela foi ser diretora e eu fui ser coordenador. E aí sem 

compreender de fato o que ocorreu existe um afastamento que hoje existe 

apenas um bom dia. [...] eu e a diretora nós temos um afastamento de ideias, 

não compreendo onde é que eu errei, se errei. Então isso dificulta o muito o 
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trabalho de coordenação. [...] E este problema todos os professores 

perceberam. [...] não há relação profissional. (E1) 

 

 [...] de companheirismo, de dividir os problemas, de dividir também as 

atividades que dão certo, então eu estou sempre em contato com a direção 

quando quero resolver algo. [...] e tenho o apoio da direção, então assim nós 

trabalhamos no coletivo mesmo. É uma ajudando a outra a executar as 

atividades que são feitas na escola. (E4) 

E5 – [...] nós estamos sempre dialogando entrando em consenso, em comum 

acordo em relação às regras da escola, em relação às atividades realizadas, às 

coisas que têm para resolver [...]. (E5) 

 

 Quando analisamos o Projeto Político Pedagógico, avaliamos que as enunciações 

dos coordenadores obedecem a uma série na qual os conceitos aparecem na sua forma de 

coexistência em um grupo que afina no discurso de que esses documentos estão defasados 

de atualização e que, em função da falta de tempo, não deram a devida atenção à 

reformulação anual, ao menos em parte dele. Além disso, alguns atribuem à Secretaria de 

Educação a responsabilidade ao justificar que ela tem um documento norteador, porém 

que não contempla todas as modalidades, a exemplo das escolas do campo, o que indica 

uma isenção de compromisso por parte do coordenador. Isso se evidencia nas seguintes 

enunciações: 

Não houve tanta contribuição minha como coordenador nesse momento para 

esse Projeto Político Pedagógico das escolas do campo, mas precisa ser feito 

sim essa implementação avaliação e mudança necessária [...]. Ele não norteia 

o trabalho, a gente está seguindo o trabalho por nossas ideias. [...]. Agora 

precisamos de fato da primeira orientação da secretaria de educação, que 

também não tem um projeto que venha a falar da escola do campo. (E1) 

Tenho colaborado muito pouco, a gente precisa fazer uma restruturação, para 

rever o Projeto Político Pedagógico, fazer uma atualização desse projeto, e nós 

não fizemos ainda, não tivemos condições para fazer essa atualização desse, 

projeto. Então, tem sido mínima, infelizmente. (E2) 

Eu dei uma olhada, não conhecia, mas dei uma olhada no PPP, tem muita coisa 

bem ultrapassada mesmo, e tem coisa infelizmente que está lá que ainda está 

ocorrendo ainda, de negativo, então ele necessita ser urgentemente 

reformulado, mas infelizmente eu não tive essa contribuição na reformulação. 

(E3) 

Não, ainda não fez, pretendemos marcar um dia para reformular, professores, 

direção, coordenação, mas até agora ainda não deu [...]. (E4) 

Então eu vejo que o coordenador pedagógico ele é um dos mentores, que todos 

os segmentos da escola fazem parte, tem sua contribuição para com o Projeto 

Político Pedagógico e o coordenador precisa estar à frente das situações, 

levando ideias, provocando ideias. (E5) 

É quase que nosso calcanhar de Aquiles, porque infelizmente os coordenadores 

hoje, eu e coloco também no meio deles, assim a gente não tem tempo para se 

preparar para fazer o Projeto Político Pedagógico, as escolas têm, a maioria 

deles são ultrapassados, mas o fator tempo as vezes impede muito de fazer essa 

atualização e outra coisa que se torna empecilho é necessidade do professor de 
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estar também inteirado disso, de dar sua contribuição para isso, e muitos não 

querem, o coordenador sozinho ele não tem condição de fazer  e quando ele se 

propõe a fazer, ele precisa dessa ajuda, aí vem mais um vez aquela questão 

democrática, alguns gestores acham que o coordenador tem que dar conta de 

tudo e sozinho. (E6) 

 

 No discurso oficial, o Projeto Político Pedagógico é um documento obrigatório, 

pois está contemplado na LDB atual, em seu artigo Art. 12. “Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência 

de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Porém, é evidenciado no discurso 

da coordenação pedagógica o não cumprimento dessa determinação. 

Já no discurso científico, a importância do Projeto Político Pedagógico é 

fortalecida por vários autores. Veiga Neto (2002, p. 2) afirma que esse documento, ao se 

constituir em processo democrático de decisões, tem a condição de definir a organização 

do trabalho pedagógico, na perspectiva de superação de conflitos, na eliminação de 

relações competitivas, corporativas e autoritárias, “rompendo com a rotina do mando 

impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola”.  

Contradizendo também o discurso dos coordenadores pedagógicos, o discurso 

científico enuncia que, ao falarmos de formulação do Projeto Político Pedagógico, 

sabemos que o coordenador pedagógico não pode assumir sozinho esse processo. Ele 

deve acontecer com o envolvimento e a participação de toda a comunidade escolar: 

professores, alunos, pais, comunidade, órgãos colegiados, gestores, funcionários e todos 

que quiserem participar (ZAIKIEVICZ E SCHNEEKENBERG, 2012). 

Coexiste no campo de presença da formação discursiva do discurso científico em 

questão outro mecanismo de gestão democrática, a autonomia, também contemplado no 

discurso oficial, conforme mencionamos anteriormente. Para Vasconcellos (2006), o 

Projeto Político Pedagógico é um caminho de consolidação da autonomia na escola, 

refletindo que o discurso da autonomia poderia deixar entender que elas são responsáveis 

pelo fracasso ou sucesso de suas práticas, porém isso depende do posicionamento da 

escola. Por outro lado, o autor afirma que, quando ela se desperta para o objetivo de 

definir e construir coletivamente sua identidade e sua organização, o projeto se apresenta 

como um importante instrumento de luta e também de denúncia de omissão da 

mantenedora.  

 Provavelmente, essa omissão enunciada pelo coordenador pedagógico na 

liderança para formulação ou reformulação do PPP traz para escolas de anos iniciais do 

Município o enfraquecimento da autonomia, e consequentemente, da democracia no 
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espaço da escola, em virtude da não participação da comunidade escolar no referencial 

pedagógico e político que esse documento pode balizar. Segundo Silva (2006, p. 59), “[...] 

a unidade escolar será autônoma quando tiver o poder de criar e/ou escolher livremente 

suas normas de conduta. Esse poder de criação e escolha exerce-se, [...] também pela 

recusa de normas heterônimas julgadas não-convenientes”. Desse modo, a autonomia é o 

resultado de um processo que requer esforço e exercício de poder, os quais dependem de 

uma atuação ativa do sujeito. Ao que indica, a possibilidade de exercício do poder na 

direção da democracia não está sendo vivenciada pela comunidade das referidas escolas 

do Município.  

Tomaremos para análise a formação discursiva referente aos órgãos colegiados 

presentes no município estudado.  As instâncias de representação no âmbito das escolas 

do Ensino Fundamental, anos inicias, são constituídas no Município pelo Conselho de 

Classe e Conselho de Escola.  

Analisamos na disposição dos enunciados linguísticos dos coordenadores 

pedagógicos que o Conselho de Classe no Município, no Ensino Fundamental, anos 

iniciais, é realizado no final de cada período letivo, isto é, apenas no final do ano. No 

referido conselho, reúnem-se a coordenação e o professor do ano avaliado com o intuito 

de analisar a situação de cada aluno que não obteve um parecer satisfatório no caso do 

ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano), ou média, no 4º e 5º ano.  

A coordenação pedagógica foi apontada como relevante na participação do 

Conselho de Classe pelo acompanhamento que realiza da aprendizagem dos alunos. Esse 

conceito é especificado na disposição das séries enunciativas a partir dos campos de 

presença grifados abaixo: 

 

Esse Conselho de Classe a gente faz apenas do final do ano que é aquele que é 

quando você vê a situação do aluno, então você senta com o professor e faz 

aquele Conselho de Classe junto com o professor. (E1) 

Conselho de Classe é o único que eu participo no final do ano. (E3) 

E4 - Reúne a coordenação e o professor do ano avaliado. A direção não, porque 

quem tem o contato assim sobre o aprendizado que foi desenvolvido é a 

coordenação.  

E5 - O Conselho de Classe geralmente é no final do ano[...]. 

 

 Verificamos que o Conselho de Escola, como objeto do discurso, emerge na 

maioria dos enunciados linguísticos, conceituado como um mecanismo de gestão 
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democrática que não tem atuação na escola, existe só no papel e carece de novas eleições. 

Nesse contexto, o coordenador pedagógico reconhece que ele não tem atuação nenhuma 

junto ao Conselho de Escola. A série de enunciados a seguir descreve esse contexto: 

[...] Junto a esse Conselho de Escola nós não temos essa atuação nesse 

momento, não tem nenhuma atuação. Na verdade, esse Conselho de Escola 

aqui não tem atuação. [...] existem, mas estão no papel. (E1) 

Conselho de Escola, [...] não tenho a participação, porque quando o conselho 

foi constituído eu não atuava na escola. [...] minha atuação tem sido, mínima, 

mínima, mínima..., eu diria: nenhuma, por enquanto. (E2) 

[...] Colegiado de escola... os colegiados aqui...  A informação que eu tenho é 

que estão todos atrasados, assim, precisam ser reformulados, que também foi 

uma cobrança do conselho agora. [...] (E3) 

Não participei do Conselho de Escola não. (E4) 

 

Contradizendo esse contexto, o Enunciador 5 diz que participa do Conselho de 

Escola, que este é atuante e que é nele que algumas situações da escola são resolvidas. 

Vejamos: 

[...] eu participo como coordenadora com direito a voz e sem direito a votação, 

então eu posso levar situações para o colegiado escolar, explicar para eles 

como e essas situações para que eles decidam e avalie as situações. [...] aí a 

gente pode estar junto com o diretor levando as situações que tiver na escola 

na reunião do colegiado escolar, ser decidido, ser resolvido da melhor forma 

possível. (E5) 

 

 O discurso do coordenador técnico da Secretaria de Educação do Município 

conceitua que a participação do coordenador pedagógico no Conselho de Classe se 

concentra na ação de mediação e orientação, também no intuito de garantir imparcialidade 

por parte do professor na avaliação de cada aluno com base no regimento escolar. Já no 

que se refere ao Conselho de Escola, ele enuncia que não há a participação do 

coordenador pedagógico no referido conselho em todas as escolas do Ensino 

Fundamental de anos iniciais. Como podemos observar na série enunciativa abaixo: 

No Conselho de Classe é mais como orientador, porque assim quem tem real 

condição de avaliar a aluno em si é mais o professor mais esse coordenador 

precisa estar mediando porque as vezes um mal-estar entre professor e aluno 

pode levar a uma avaliação negativa, então ele tem que atentar para ao 

regimento escolar porque nesse mento aí é de fundamental importância que 

observe o regimento escolar para organizar os critérios que vão ser utilizados 

nesse conselho.[...] O Conselho de Escola eu acredito que nem exista muito 

nos anos iniciais com participação do coordenador não [...]. Não acontece! (E5) 
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 Diante disso, a formação do conceito de participação dos coordenadores nos 

órgãos colegiados, quando comparados aos enunciados linguísticos do coordenador 

técnico da Secretaria de Educação, que descreve a participação no Conselho de Escola 

como mediação e orientação e dos coordenadores como um momento de avaliação do 

aluno e acompanhamento da aprendizagem e a não atuação no Conselho de Escola, 

emerge conceitos diferentes, mas que se complementam ao recortar o mesmo objeto. 

Todavia, o Enunciador 5 apresenta um conceito oposto, de um modo geral, na formação 

discursiva, ao enunciar que tem participação atuante no Conselho de Escola. 

Todavia, existem “pontos de incompatibilidade” entre formação discursiva do 

discurso dos coordenadores escolares e coordenador técnico com o discurso oficial. Há 

aqueles, por sua vez, que enunciam a não participação do coordenador pedagógico 

também no conselho escolar, porém o discurso oficial postula, no artigo 15 da LDB, a 

obrigatoriedade da participação das comunidades escolar e local nos Conselhos 

Escolares, e ratifica este pressuposto no Plano Nacional de Educação (2014-2020), na 

estratégia 19.5: “constituição e o fortalecimento de Conselhos Escolares e conselhos de 

educação, assegurando a formação de seus conselheiros”. 

Diante dos enunciados descritos pelos coordenadores pedagógicos quanto às suas 

atuações na formulação do Projeto Político Pedagógico e Conselhos Escolares, é possível 

analisarmos também o sujeito coordenador pedagógico com base na formação das 

modalidades enunciativas. Para isso, Foucault (2012) nos dá o seguinte direcionamento: 

verificarmos o estatuto do sujeito que fala, o lugar institucional do sujeito que fala e a 

posição do sujeito em relação ao objeto.  

Na maioria dos enunciados, quanto à atuação quanto ao Projeto Político 

Pedagógico ou Conselho de Escola, o sujeito coordenador pedagógico parece se 

apresentar na condição de que a sua contribuição na mobilização para o Projeto Político 

Pedagógico e Conselho de Classe não é atribuição pertinente à sua função.  

Se voltarmos ao discurso científico, lembraremos que o coordenador pedagógico, 

no que se refere a critérios de competência e saber, ocupa o estatuto do sujeito, o qual 

está encarregado de uma função na qual ele é coparticipante da gestão da escola, líder e 

mobilizador de um trabalho coletivo, pautado na participação da comunidade escolar nas 

decisões, com respaldo no que diz o discurso oficial, as condições legais, a atuação 

democrática através da LDB atual e do PNE (2014-2020). Esse status se refere a uma fala 

que não pode vir de qualquer pessoa, o seu conceito de atuação, sua existência, não é 

indissociável do personagem, cujo status se definiu cientificamente e legalmente em 
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nossa sociedade. Nesse sentido, o status refere-se também ao lugar institucional que o 

sujeito ocupa, nesse caso do coordenador pedagógico é a escola. 

As posições do sujeito coordenador pedagógico “[...] se definem igualmente pela 

situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupo de objetos” 

(FOUCAULT, 2012, p. 63). Desse modo, o coordenador pedagógico no Município com 

relação à atuação proativa no Projeto Político Pedagógico da escola e Conselhos 

Escolares tem a possibilidade de ocupar a posição de um sujeito que não participa desses 

mecanismos de gestão democrática, com exceção de uma minoria que enuncia uma 

efetiva participação.  

No entanto, não podemos qualificar a subjetividade do coordenador pedagógico 

unicamente como um sujeito não participativo, uma vez que, como esclarece Foucault 

(2012, p. 65-66), ao analisarmos a função enunciativa, devemos estar atentos à seguinte 

orientação: “as diversas modalidades de enunciação em lugar de remeterem à síntese ou 

à função unificante de um sujeito, manifestam sua dispersão”. Ou seja, essa posição não 

é unificante, pois a formação do sujeito coordenador pedagógico perpassa pela dispersão 

de diversos status, lugares e posições em relação a variados objetos que emergem nos 

discursos de sua atuação. 

Como mencionamos anteriormente, a coordenação pedagógica do Município de 

Barra da Choça está organizada em duas dimensões: Núcleo Técnico Pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação e os coordenadores escolares. O núcleo técnico é 

composto por coordenadores que se dividem entre Educação Infantil, Ensino 

Fundamental /Anos Iniciais, Ensino Fundamental /Anos Finais, Educação de Jovens e 

Adultos, Carreira e Enquadramento do professor e Programas Federais. 

  Para tratarmos da análise dos enunciados referentes à formação discursiva da 

relação dos coordenadores pedagógicos com o núcleo técnico pedagógico da Secretaria 

de Educação do Município, mostramos o funcionamento do campo de presença. Vejamos 

a disposição das séries enunciativas abaixo, nos campos de presença grifados:  

 

A partir do momento que o núcleo pedagógico tiver uma linha de trabalho e 

essa linha de trabalho ela se definir por todas as escolas, nós vamos ter um 

Município com uma visão única de educação e onde nós queremos chegar, uma 

linha de trabalho que nós queremos chegar então nós precisaríamos muitas de 

reuniões periódicas com o núcleo. (E1) 

[...]embora eles sejam coordenadores técnicos da SEMED, para fazer um 

trabalho técnico eles precisam conhecer o campo, eles precisam vir as escolas, 

mas tem sido um trabalho de bastante parceria. [...]olha eu sou muito sincera 

viu, eu acho ainda assim muito distante, eu acho distante, eu acho que nós 

coordenadores ainda somos muito sozinhos, porque poucos..., os encontros que 
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a gente teve esse ano não chegaram três reuniões com o núcleo pedagógico e 

coordenação. (E3) 

E5 - Realmente ter mais esta proximidade esta visitação na escola, no ambiente 

escolar, ver de perto como está sendo a dinâmica, se realmente está tendo um 

planejamento que diz respeito a todas as questões do ciclo, por exemplo, se 

está realmente colocando em prática e assim por diante. Poderiam estar mais 

presentes.   

 

Os coordenadores escolares, ao descreverem sua relação com o núcleo técnico 

pedagógico, enunciam a ausência de uma organização para o trabalho, com vistas a uma 

articulação de toda rede nos aspectos pedagógicos, levando em consideração que não há 

periodicidade nas reuniões e visitas, uma vez que são frequentemente ausentes dos 

espaços escolares. Assim, esses enunciados indicam uma articulação inadequada do 

núcleo técnico com coordenadores escolares no desenvolvimento de um trabalho coletivo 

em função do distanciamento dos mesmos. Na ordem de correlações dos enunciados, esse 

“distanciamento” se confirma no discurso do coordenador técnico da Secretaria: 

  

[...] O acompanhamento em si ele é feito em sua grande parte nas reuniões, nos 

encontros que são realizados, a gente tentava fazer mensalmente, mas as vezes 

alguma coisa impedia[...].era o cumulo de atribuições do coordenador 

pedagógico nas instituições e nos também enquanto núcleo técnico pedagógico 

tem que dar conta de outras demandas,  no meu caso por exemplo, sou 

responsável pelos dois pactos, tanto estadual quanto federal, as vezes me 

tomava muito tempo as vezes com alimentação de sistema, acompanhamento 

dos professores com a organização dos encontros de formação para os 

professores, então assim, as vezes isso tomava muito tempo e impedia muitas 

vezes a realização dos encontros 

 

 

Constatamos, então, correlação nas diversas enunciações no conceito da 

existência de uma relação de distanciamento entre núcleo técnico e coordenadores 

pedagógicos. Provavelmente, a possibilidade de uma articulação entre a Secretaria de 

Educação e as escolas está fragilizada pela ausência de uma troca de experiências entre 

essas coordenações. 

Acolhemos como última análise do eixo temático as formações discursivas 

referentes às facilidades e dificuldades enfrentadas no dia a dia da escola no 

desenvolvimento da função de forma planejada ou desejada. Atentemos aos campos de 

concomitância grifados abaixo:  

[...] se tivéssemos um grupo que de fato, tivesse abraçado a causa junto da 

educação, todo mundo, a gente tinha muita facilidade [...]. Nós não temos um 

caminho definido, nós estamos vivendo cada dia, cada um faz o seu, por isso 

que é há dificuldade. (E1) 
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 [...] eu acho que é grupo, muito coeso, bem harmonioso, com distorções de 

algumas opiniões que é normal faz parte do crescimento, mas é um grupo muito 

bom, eu me sinto satisfeita como o grupo de trabalho que eu tenho. (E3) 

[...] infelizmente eu não estou conseguindo essa proximidade, essa ajuda que 

eu poderia, que eu tenho certeza que se a gente pudesse ter essa aproximação 

maior eu poderia ajudar mais o meu colega professor e principalmente o aluno. 

(E3) 

[...] O que facilita é a conversa com os professores, as opiniões de alguns 

professores, que aceitam o que eu estou sugerindo e a gente acaba fazendo com 

que as atividades dão certo em sala de aula tanto como fora. A dificuldade que 

eu percebo, além da resistência de alguns e também a parceria dos pais, porque 

os pais da comunidade não são bem presentes, não auxiliam seus filhos na 

escola. (E4) 

 [...]A pouca participação dos pais, a resistência de alguns colegas, a falta de 

material na escola, na instituição também dificulta muito o trabalho. (E2) 

O que eu vejo de facilidade, o que que facilita o nosso trabalho as vezes, a 

vontade de fazer de alguns, quando você decide fazer tem aqueles que, sempre 

coloca, sempre tem um, porém, mas tem aqueles também que fala vamos lá, 

certo, e aí facilita. [...] A sim, outra dificuldade, computador, não há para 

coordenação [...]. (E2) 

O que facilita são os momentos, esta questão da relação do professores e 

funcionários da escola e direção que valoriza muito as ideias, valoriza muito a 

parte de planejamento. [...] O que eu preciso do professor ele atende, entendeu! 

Os professores atendem, então isso faz a diferença [...]. (E5) 

 

Nesse sentido, os enunciados linguísticos dessa formação se dispõem em diversos 

conceitos que coexistem no “campo concomitância”, ou seja, dividem-se em enunciados 

de ordem diversa, no conceito do que favorece ou não a sua atuação de forma planejada. 

Isto é, os discursos formaram uma multiplicidade de objetos com conceitos discordantes 

específicos, a exemplo de coesão/resistência, interação/distanciamento, 

individualidade/coletividade em funcionamento no contexto das facilidades e 

dificuldades enfrentadas pela coordenação pedagógica na sua atuação no Município. 

Assim, esses conceitos descrevem como elementos favoráveis ao trabalho de 

coordenação pedagógica, o envolvimento e compromisso de alguns professores e a 

coesão do grupo. E como dificuldades para o desempenho da função de forma desejada 

ou planejada, os coordenadores pedagógicos apontam a ausência de trabalho coletivo, 

distanciamento e resistência do professor, pouca participação dos pais e falta de material 

e equipamentos na escola, a exemplo do computador. 

O eixo discutido até aqui, “princípios e mecanismos de gestão educacional 

democrática”, evidencia uma sistematização na seguinte direção: no discurso oficial, a 

gestão democrática se expressa através de uma produção discursiva controlada, 

selecionada e organizada, redistribuída por certos procedimentos, ou seja, uma vontade 



92 
 

de verdade para gestão da escola pública como um todo, com base nos princípios de 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira e a participação, por meio de 

mecanismos como o Projeto Político Pedagógico e Conselhos Escolares ou equivalentes, 

visando à descentralização do poder nas decisões da escola.  

Ao lado disso, o discurso científico, apesar de comportar modos de enunciação 

diferentes, apresenta pontos de equivalência no conceito de gestão democrática, pois se 

aproxima na descrição de que essa perspectiva de gestão escolar norteada pela divisão de 

responsabilidades dispõe de mecanismos de participação que interferem no processo de 

tomada de decisão. Além disso, inclui o coordenador pedagógico como coparticipante da 

gestão e principal mobilizador de práticas que envolvem o coletivo da escola. Assim, 

aproxima-se do discurso de que a gestão escolar democrática é a possiblidade de exercício 

do poder sem titularidade, ou seja, exercido por todos na escola.  

Comparando com o discurso dos sujeitos escolares, enunciados por coordenadores 

pedagógicos e coordenadores técnicos, percebemos nas práticas discursivas pontos de 

incompatibilidade, uma contradição manifesta, em relação ao discurso oficial e científico. 

Isso porque esses discursos indicam pouca ou quase nenhuma iniciativa da coordenação 

pedagógica na participação e mobilização do coletivo escolar na direção dos saberes da 

democracia. Também descrevem como dificuldades: o distanciamento do núcleo técnico 

pedagógico na articulação de um trabalho coletivo com a coordenação pedagógica, 

ausência de diálogo com o gestor escolar, ao lado da resistência de alguns professores e 

pais na participação, bem como da falta de equipamentos na escola para o bom 

desenvolvimento do seu trabalho.  

 

3.2 A função do Coordenador Pedagógico a partir de seu papel articulador, 

formador e transformador 

 

Como já mostramos e esquematizamos, a segunda direção da análise nesse 

capítulo é baseada no seguinte eixo temático: a função do coordenador pedagógico a partir 

de seu papel articulador, formador e transformador. Nesse eixo, analisaremos as 

formações discursivas referentes: à função da coordenação pedagógica; articulação do 

trabalho coletivo; à relação com os professores; organização do horário de trabalho 

coletivo semanal; à reflexão sobre a prática pedagógica no horário de trabalho coletivo 

semanal; e à formação continuada dos professores no horário de trabalho coletivo 

semanal. 
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No discurso científico, Placco e Almeida (2001) categorizaram a ação do 

coordenador pedagógico em três dimensões: a dimensão articuladora, a dimensão 

formadora e a dimensão transformadora. As autoras indicam que, para coordenar 

direcionando suas ações para estas dimensões, o coordenador pedagógico precisa estar 

consciente do coletivo, mediante a articulação dos diferentes sujeitos, no sentido do 

Projeto Político Pedagógico transformador. Dessa forma, é possível garantir que o 

coletivo da escola, representado por gestores, coordenadores pedagógicos, pais, alunos, 

professores, diretores, e comunidade seja contemplado em seus anseios por serem 

apresentados os caminhos para a mudança. 

Nessa mesma direção, Orsolon (2012) aponta que o coordenador pedagógico pode 

ser um dos agentes de transformação por meio da escola, ao se conscientizar de que seu 

trabalho não se dá isoladamente, mas no coletivo, mediante a articulação dos sujeitos em 

seus diversos lugares, com a possiblidade de apresentação de suas necessidades, 

expectativas e estratégias em relação à mudança. Todos juntos na construção de um 

efetivo trabalho coletivo assumido no Projeto Político Pedagógico.  O coordenador pode 

ser um agente de mudança das práticas dos professores, utilizando de articulações 

externas que realiza entre estes, a saber, na mediação via formação continuada e por meio 

de articulações internas, via reflexão crítica da prática por parte do professor. 

Ao lado disso, os autores Batista, Orsolon, Crhistov e Placco e Almeida (2012; 

2012; 2004; 2012) demonstram que o desenvolvimento de um trabalho coletivo por parte 

do coordenador pedagógico envolve variadas ações. Dentre elas, as mais recorrentes são: 

a atuação junto aos órgãos colegiados, a promoção da formação continuada do professor 

nos horários de trabalho pedagógico coletivo, a articulação e mobilização do Projeto 

Político Pedagógico e o atendimento aos pais e à comunidade. Cabe destacar que o 

processo de formação em serviço dos professores está associado à sua atribuição 

essencial.   

Assim, acatando a ideia de que a ação da coordenação pedagógica pode ser 

pensada a partir da ação articuladora, formadora e transformadora, analisaremos o 

funcionamento das formações discursivas dos enunciados linguísticos que dizem respeito 

às ações coletivas realizadas pela coordenação pedagógica que obedecem a esses 

princípios.  

Para a análise das formações discursivas delimitadas na concepção da função da 

coordenação pedagógica, admitimos a formação dos objetos. É claro que, como já 

mostramos anteriormente, Foucault (2012) indica que demarquemos as superfícies de 
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emergência do objeto, as instâncias de delimitação e, por fim, as grades de especificação. 

Vejamos como a função de coordenação pedagógica é refletida nos enunciados 

linguísticos dos sujeitos escolares:  

 

Eu vejo assim, o coordenador como um elo de ligação, primeiro entre direção 

e professor, porque nós temos mais contato com o professor que o diretor, 

somos nós que vivenciamos juntos com eles, as angústias, os desafios, as 

vitórias, então a gente tem esse elo e também tem a questão do aluno em si 

também, agente lida mais diretamente com o aluno[...]. (E3) 

Eu, como a coordenadora, eu tenho que intervir, tentar fazer esse elo de ligação 

para saber o que está acontecendo, o quê que está acontecendo na família que 

está interferindo ali..., também a gente faz muito, essas questões de reuniões, 

de conversas com o aluno. (E3) 

 

A coordenação é muito importante para o acompanhamento com os 

professores no planejamento, o que se deve ser planejado, como eles devem 

atuarem na sala de aula, então minha opinião da coordenação é estar ligado 

com os professores resolvendo problemas, procurando os meios[...]. Eu 

procuro mais, focar assim no desenvolvimento do aluno na sala de aula, por 

meio dos professores, passando as dificuldades, para juntos procurarmos uma 

solução para que melhore o aprendizado do aluno. (E4) 

Então o papel do coordenador pedagógico no fundamental I é de fundamental 

importância, é um norte, ele é um mediador entre os professores, entre o 

processo de ensino e aprendizagem. (E5) 

Olha, eu sempre acreditei que a principal delas é fomentar a formação 

continuada do professor principalmente nas escolas que eu acompanhei 

durante todo esse tempo, há necessidade de formação continuada para o 

professor é de extrema necessidade e eu acredito que esta seja uma das 

principais funções do coordenador pedagógico e para além disso a questão do 

acompanhamento pedagógico para os alunos também para ver como está a 

questão do ensino aprendizagem, como é que está o rendimento de cada aluno 

[...].(E6) 

 

No campo discursivo descrito acima, a fala dos sujeitos escolares possibilita o 

aparecimento na superfície de emergência da descrição de objetos que nomeiam a função 

da coordenação pedagógica. O E3 enuncia que a coordenação pedagógica pode ser a 

interlocutora entre a gestão da escola, professores e alunos com vistas a um trabalho 

coletivo integrado a esses sujeitos e o atendimento às famílias; o E4 enuncia o 

acompanhamento do planejamento; E5 enuncia a mediação pedagógica; e, por fim, E6 a 

ação formadora do professor na escola.  

Na análise das grades de especificação, esses diferentes objetos associam-se na 

descrição do entendimento da função da coordenação pedagógica pelos sujeitos escolares. 

Para estes, o trabalho da coordenação pedagógica deve se constituir numa liderança 

efetivamente pedagógica, corresponsável pela articulação entre as diversas interlocuções 

com professores, diretores, alunos, famílias, comunidades, ancorados no trabalho 
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coletivo. No entanto, as falas dos enunciadores 1 e 2 descrevem no mesmo campo 

discursivo uma prática de coordenação pedagógica oposta ao que definem como sua 

atribuição: 

 

A coordenação ela teria que coordenar de fato o ensino mesmo, o ensino do 

aluno, o trabalho do professor, mas nós temos essa função distorcida porque 

muitas escolas aqui trabalham com projetos, e fica uma semana trabalhando 

como o projeto, o coordenador fazendo o projeto. Na verdade, ele tinha que 

coordenador as ações do professor para que o professor viesse conseguir êxito 

na sua sala de aula, então por isso que eu acredito que nós ainda precisamos no 

Município de uma formação de fato, qual seria de fato a função e um 

coordenador pedagógico. (E1) 

Eu vejo que o nosso papel enquanto coordenador seria dá esse aporte, suporte 

ao professor para consegui sanar essas dificuldades, e eu não tenho percebido 

isso, eu não tenho conseguido fazer isso, para mim é algo que me frustra na 

função de coordenação. (E2) 

Dentro da escola, você acaba fazendo outras coisas, outra funções, isto 

angustia, por exemplo, a vezes eu me pego, fazendo..., realizando funções que, 

não é que me diminuem, mas tomam meu tempo, então por  mais que você 

tenha funcionários na instituição... digitar prova, digitar lista, então estas 

questões que acabam tirando o foco das suas atividades, assim digitar 

atividades, eu falei prova, mas a gente faz atividade, digitar atividades, e um 

tempo que as vezes eu fico assim, pensando angustiada, porque eu fico ali no 

computador, aí eu penso comigo, eu tinha que está na sala de aula, eu tinha que 

visitar tal turma, assim, entendeu? Então é difícil, a coordenação, pelo menos 

para mim esse ano, tem me deixado muito angustiada, porque parece que trava, 

algumas questões você não consegue avançar. (E2) 

 

Nessa formação discursiva, percebemos um funcionamento, uma nova superfície 

de emergência, com novos objetos. De acordo com os enunciadores 1 e 2, a concepção 

da função de coordenação pedagógica na prática é marcada por: uma distorção na função 

de coordenação, comprovada pela realização de atividades administrativas e de 

mecanografia; a necessidade iminente de uma formação para o exercício da função; e uma 

enorme dificuldade na medição do trabalho do professor. Assim, ao que indica, a 

concepção da função da coordenação pedagógica gera, na prática, atuações diferenciadas 

em termos de procedimentos e atitudes e/ou valores contraditórios, ou seja, 

incompatíveis.   

Clementi (2012), em suas pesquisas, identificou alguns fatores de ordem pessoal, 

profissional, estrutural e organizacional que intervêm na atuação do coordenador 

pedagógico. Segundo a autora, as condições estruturais e organizacionais de trabalho nem 

sempre favorecem o desenvolvimento de sua função de coordenação pedagógica da forma 

como a concebem. Na concepção de Clementi (2012, p. 61):  
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é comum aos coordenadores a vivência de uma insatisfação   ao comparar o 

que gostariam com o que conseguem fazer. Os desejos de atuação não 

condizem com o que a escola pensa e possibilita sobre isso. Desvinculados 

profissional e instituição acabam por travar uma verdadeira guerra diária, que 

geralmente termina em stress e frustração de ambas as partes. 

 

Dessa forma, o dia a dia desse profissional exige que ele administre seu tempo 

para cumprir inúmeras tarefas. Tem de formar o professor, e para isso é necessário 

planejar reuniões e atualizar-se para tal. O coordenador necessita levar em conta o aluno 

e também organizar suas atividades burocráticas. Além disso, o coordenador participa 

também de reuniões praticamente com todos os segmentos da escola, a exemplo de pais, 

alunos, Secretaria de Educação entre outros. Ainda, os problemas de certas estruturas 

escolares é um fator que intervém na atuação do coordenador pedagógico para um 

trabalho de forma desejada ou planejada (CLEMENTI, 2012). 

Acolhemos para análise a Atividade Complementar (AC) no município estudado. 

Entendemos que o momento de planejamento se apresenta como um momento importante 

para a interação e formação continuada do grupo de professores. Segundo Vasconcellos 

(2006, p. 120), a reunião pedagógica “se trata de um espaço coletivo, fundamental para a 

concretização de uma prática transformadora”. Desse modo, ela é um momento especial 

para o resgate do trabalho do professor na dimensão coletiva, pois “o sujeito isolado, 

lutando por uma nova ideia, não vai muito longe”. De acordo com Vasconcellos (2006, 

p. 120-121):  

A reunião é fundamental para despertar e/ou enraizar uma nova postura 

educativa. Na medida em que possibilita a unidade entre o sujeito da ação e da 

reflexão, este espaço é revolucionário. Devemos nos empenhar para consegui-

lo pois desta forma há condições para se criar na escola uma nova prática 

pedagógica e um novo relacionamento. 

 

 Desse modo, o horário de trabalho pedagógico é um espaço privilegiado para o 

resgate do saber de mediação do professor, qual seja, a mediação que o docente faz entre 

os saberes científicos e os saberes pedagógicos de sua prática. Para Vasconcellos (2006), 

o saber do professor tem também outra referência, que não remete somente à teoria-

prática, mas na experiência acumulada de sua formação que precisa ser resgatada.  Para 

tanto, a prática do professor, refletida no momento de reunião coletiva, pode abrir 

possibilidades de “tomar consciência desse saber que possui, mas que comumente não se 

apercebe” (VASCONCELLOS, 2006 p. 123). 

Verificamos que, no Município de Barra do Choça, o discurso oficial respalda 

com dispositivos legais a atividade complementar (AC). Em consonância com a Lei 
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Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Art. 2º, parágrafo 4º – que trata da composição 

da jornada de trabalho –, o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Magistério prevê que os professores em sala de aula terão 1/3 (um terço) de sua carga 

horária destinada à atividade extraclasse, na qual 25% são pagos ao servidor e o restante 

para a Atividade Complementar (AC), que é o horário reservado aos estudos, 

planejamento e avaliação norteados pela proposta pedagógica da mantenedora. Vejamos 

os dispositivos de lei municipal que comprovam a referida organização da AC no 

Município: 

 

Art. 34 – Os Professores quando na efetiva regência de classe, terão 1/3 (um 

terço) de sua carga horária destinada à atividade extraclasse. (BARRA DO 

CHOÇA, Lei nº 250, de 09 de outubro de 2013) 

 

Art. 34 

[...] 

Parágrafo único – De um terço da carga horária do professor da educação 

infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em efetiva regência de classe, 

será pago 25% em pecúnia e o restante fica reservado a estudos, planejamento 

e avaliação, tendo o seu cumprimento submetido à proposta pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação. (BARRA DO CHOÇA, Lei nº 255, de 29 

de outubro de 2013). 

 

No tocante à organização, verificamos que o horário de trabalho coletivo, 

intitulado no Município de Atividade Complementar (AC), é realizado em todas as 

escolas do Ensino Fundamental de anos iniciais a cada 15 dias. Assim, o professor que 

tem carga horária de 40 horas, dois turnos, planeja por 8 horas, e quem tem 20 horas, o 

total de 04 horas. Se fossem distribuídos semanalmente, teríamos o número de 1 hora 

semanal de reunião para quem tem 20 horas e 2 horas para quem tem 40 horas. 

Verificamos que existe no Município um Projeto vinculado à Secretaria de Educação, 

intitulado Projeto de Atividade Completar (AC). Enquanto os professores saem da sala 

de aula para a AC, os facilitadores, isto é, monitores pedagógicos, assumem a aula para 

executar atividades interdisciplinares de arte, leitura e jogos matemáticos.  

Percebemos nesse contexto que um dos fatores que diminuem o tempo de 

planejamento na escola está ligado ao pagamento de 25% de atividade extraclasse em 

dinheiro, pois o restante de 8% não é suficiente para uma Atividade Complementar (AC) 

de forma adequada, correspondendo às necessidades da coordenação pedagógica e do 

professor. Assim, o tempo maior de atividade extraclasse no Município é destinado aos 

estudos realizados em casa, ou seja, fora da escola.   

Destacamos que o discurso científico na afirmação de Bruno (2004) indica que 

cabe à gestão institucional, as autoridades responsáveis pelo ensino, o compromisso de 
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valorizar o momento de reflexão dos educadores, mediante a implantação de condições 

favoráveis a eles, como, por exemplo, com a garantia mínima de três horas semanais 

remuneradas para essa reflexão. Assim, percebemos que o tempo destinado à reunião 

pedagógica no Município é insuficiente. 

Apresentamos os discursos dos sujeitos escolares, ou seja, coordenação 

pedagógica e representante do núcleo técnico da Secretaria de Educação na etapa 

investigada, referentes à formação discursiva em funcionamento sobre a atividade 

complementar (AC). Vejamos os enunciados linguísticos: 

 

De uma discussão com os professores, vamos supor você quer trabalhar um 

tema como indisciplina, então nos elegemos em um planejamento anterior [...]. 

A partir daí nesse intervalo de quinze dias, a gente faz a pesquisa busca todo 

material [...]. Discutimos uma hora esse tema, a partir de uma hora aí você vai 

para o planejamento em si e dentro desse planejamento até o final, de cada aula 

do professor que está planejando, aí a gente apresenta sugestões de atividade 

para serem definidas, desenvolvidas dentro desses quinze dias, aí ele vai 

marcar quais eles querem, o que eles querem de fato [...],  é muito importante 

este momento de troca eles elaboram e deixam aqui tudo para ser xerografado 

e enviado na escola a partir  do dia seguinte. (E1) 

Um tempo para formação do professor, raramente a gente tem, não 

conseguimos tirar esse tempo que é uma lacuna que fica. Então nós temos um 

projeto aí que é o PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, 

que é muito bom, mas que exige tempo, tempo para estudo e tempo para 

planejamento. Então, o que acontece dentro do planejamento a gente acaba 

priorizando, a organização das atividades que serão realizadas na próxima 

quinzena, então é muito curto o tempo para a gente. (E2) 

Assim, a gente procura trabalhar projetos por unidade, cada unidade a gente 

trabalha no mínimo dois projetos, que é às vezes ele já vem elencado da 

secretaria de educação, outra vezes a gente coloca projetos de acordo a nossa 

realidade mesmo, não é, por exemplo, nós trabalhamos esse ano a questão da 

água, o meio ambiente, folclore, trabalhamos dia das mães, mais datas 

comemorativas mesmo, a questão dos projetos. Agora nesta unidade 

Consciência Negra, São João, vários projetos que a gente trabalha e dentro dos 

ACs [...]. Tudo que a gente planeja é baseado na necessidade do professor, é 

claro que nem sempre a gente contempla, porque as realidades são bem 

divergentes, mas a gente trabalha muito com sequencia didática. Eles trazem 

sugestões, eu como coordenadora levo sugestões, e eles também trazem muita 

coisa [...]. Na área de matemática também, a gente procura... esse ano a gente 

só fez uma vez a questão da produção de jogos matemáticos, dentro dos ACs 

também, então é sempre de acordo com realidade. (E3) 

A gente faz assim um cronograma, que faz um planejamento [...].Aí eles pegam 

o material do pacto e vai planejando, um meio período também, para em sala 

de aula ser trabalhado com o aluno, já o do quarto ou quinto ano ele planeja 

normal, aproveita o tempo para fazer também, se ele sobrou o tempo ele vai 

fazer as avaliações parciais, escolha das atividades, separa as atividades que 

vãos ser trabalhadas por quinzena [...].Eu preparo umas ideias, com umas 

atividades novas, que eu faço antes para ajuda-los, faço a pesquisa nos livros 

didáticos e na internet, atividades diferenciadas que eu trago, já coloco lá na 

pasta e nas datas comemorativas também, já trago assim algumas atividades 

com texto para interpretação para ser trabalhada, para ajudar. E um trabalho 

assim, que já no dia anterior, eu já preparo tudo, já coloco na pasta, aí eles vão 
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olhando, o que eles vão gostando e achando interessante para sala de aula eles 

vão separando, aí depois me dá de volta para eu providenciar. (E4) 

Então assim, tem os momentos de informes gerais, voltados aos temas, a 

própria dinâmica da escola, se vai ter sábado letivo, se vai ter alguma reunião, 

como vai ser reunião de pais, por exemplo, como estar sendo o 

acompanhamento daquele aluno especial, porque nós temos turmas com alunos 

especiais. No primeiro momento tem o momento de conversação, um texto 

motivacional ou algum texto que mostre uma dinâmica, algo que eles possam 

estar trabalhando em sala de aula. (E5) 

Sempre foi um desejo nosso que o momento do AC fosse organizado de 

maneira que dentro dessa Atividade Complementar o professor tivesse um 

tempo para estudo. Um estudo direcionado pelos coordenadores. Só que o 

professore ele enxerga o AC somente como momento para planejamento, para 

elaborar suas atividades preparar a aula, ele não se sente, ele ainda não se sente 

como um ser que precisa desse aperfeiçoamento constante, então por mais que 

a gente faça um momento como coordenadores para que eles reproduzam isso 

na escola junto com o professor, ainda é uma resistência muito grande nesse 

sentido. Então a orientação é que sempre fizesse momento de estudo em um 

momento de planejamento. (E6) 

 

De acordo com os enunciados, a sistematização da reunião pedagógica é 

organizada com base na realidade do professor. Isto é, as atividades pedagógicas da sala 

de aula e da escola são sugeridas, na grande maioria, pelo grupo de professores e 

coordenação pedagógica. Normalmente, é subdividia em: incialmente para avisos 

referentes a agendamento de reuniões, projetos, sábado letivo, entre outros, seguida por 

um texto motivacional, e depois o planejamento.  

Fazem parte dessa organização temas vinculados às discussões, que variam entre: 

práticas pedagógicas (sequência didática, indisciplina); projetos escolares (meio 

ambiente, relações étnico-raciais, jogos matemáticos); e datas comemorativas (São João, 

Dia das Mães, Folclore) e os Programas Federais em andamento na escola, a exemplo do 

Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).  

Percebemos inicialmente que os temas vinculados à discussão representam uma 

decisão coletiva, porém, na organização da reunião, é dispensado muito tempo para 

questões administrativas com os referidos avisos, os quais poderiam ser socializados por 

circulares entre outros.  

Contestando essa sistematização, o discurso científico, na concepção de Torres 

(2012), adverte que é importante no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) a 

discussão de temas voltados para o administrativo ou emergências do cotidiano, uma vez 

que estes se inserem no projeto pedagógico escolar, “mas faz-se necessário reposicionar 

e resgatar os objetivos das reuniões” (TORRES, 2012, p.47). A autora recomenda não 

compartimentalizar, ou seja, não separar rigidamente as reuniões pedagógicas, em três 
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partes: o início com avisos gerais; num segundo momento a discussão sobre os problemas 

e dificuldades do dia a dia; e finalmente análise das questões pedagógicas.   

Os enunciados também descrevem que os temas referentes à prática pedagógica, 

que correspondem à formação continuada do professor, são discutidos pelo tempo de uma 

hora, e o restante do tempo para o planejamento de atividades didáticas do plano de aula. 

O planejamento pedagógico do Programa de alfabetização (PNAIC) é incluído, ocupando 

a metade do tempo previsto para cada professor do ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano) 

com exceção dos docentes do 4º e 5º ano, que têm o tempo integral de planejamento. 

Assim, observamos que esse contexto reforça a ideia de que o tempo é insuficiente para 

que o planejamento ocorra de forma satisfatória.  

Não encontramos nos enunciados linguísticos destacados qualquer registro ou 

sistematização das discussões do horário de trabalho pedagógico com o objetivo de 

refletir sobre a prática enquanto objetivo de mudança. Apenas fala-se que os temas 

vinculados à discussão são decididos pelo grupo, o que indica que essa dinâmica vem 

ocorrendo de maneira coletiva.   

No discurso científico, Vasconcellos (2006) ressalta que ter a prática como objeto 

não pode significar uma feira de relatos de experiências, em que um fala, outro fala, mas 

não há confronto de experiências entre si e com o referencial da escola e, por isso, nada 

é sistematizado. O possível processo de mudança da realidade exige prática, bem como a 

reflexão sobre ela, visto que não é qualquer ação que promove mudança. Devemos focar 

na prática objetiva do grupo, de forma que os livros e os textos devam ser buscados com 

o intuito de ajudar a refletir sobre a realidade para mudá-la, e não o contrário.  

Constatamos que, para organização e desenvolvimento da AC, a coordenação 

pedagógica realiza anteriormente a pesquisa em livros, livros didáticos, e na internet na 

busca de material. No entanto, em virtude do pouco tempo disponível para essa reunião, 

os profissionais acabam por priorizar a organização das atividades pedagógicas, em 

prejuízo da formação continuada do professor, a que consideram como uma lacuna no 

planejamento.  

Ampliando a discussão sobre a AC, o E6, como representante do núcleo técnico 

da secretaria, afirma que a formação continuada do professor deveria ser prioridade do 

coordenador pedagógico no horário de trabalho coletivo. No entanto, o professor não tem 

o entendimento de que esse espaço pode contribuir com sua formação. 

Agora, tomaremos para análise a atuação do professor-coordenador na formação 

continuada docente no horário de trabalho coletivo semanal, nas escolas pesquisadas, a 
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partir do funcionamento da função enunciativa. De acordo com Garrido (2004), a 

formação continuada é um trabalho complexo e essencial, que pode e precisa ser 

desenvolvido no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), porque é nesse 

espaço coletivo que os professores podem pensar em propostas de ensino adequadas às 

dificuldades da escola e construção de sua qualificação profissional. 

Verificamos no discurso dos coordenadores pedagógicos, ao final do parágrafo, 

que a maioria dos enunciados se correlaciona na descrição de que a função formadora é 

entendida como atribuição da coordenação pedagógica. No entanto, enunciam que, em 

virtude do pouco tempo disponível para planejamento, ela é raramente realizada. Eles 

priorizam o planejamento didático de atividades do plano de aula. 

 

Não é possível em todos planejamentos, porque tem planejamento que tem 

umas funções maiores. Mas eu acredito que função de coordenação de fato 

seria, em cada planejamento tirar no mínimo uma hora para discutir os temas 

pertinentes, isso não foi possível em todos [...], mas a função do coordenador 

também é fazer esta formação continuada. Aí a gente consegue fazer algumas 

discussões, quando não tem discussões em outras situações do Ac, porque o 

AC tem muita discussão que você acaba, tem essa necessidade, mas não 

consegue. (E1) 

Raramente nós conseguimos fazer esta formação continuada. Quando a gente 

consegue, a gente traz um texto para leitura coletiva, alguma coisa para 

discussão, mas é muito raro isso, porque como eu disse anteriormente o tempo 

é muito curto, e aí a gente acaba priorizando o desenvolvimento das atividades 

que serão desenvolvidas. (E2) 

O coordenador da escola em si fica muito limitado, até onde eu vejo não tem 

como encaixar esse   momento de formação, aí nos encontros eu levo texto, 

algumas dicas, algum material. Eu levo mais motivacionais, certo! E quando 

é, vamos supor sobre a questão ambiental eu levo voltado para questão 

ambiental, quando é diversidade, que vai ser agora, eu á levo alguma coisa 

sobre diversidade, mas sempre algo motivacional junto. (E5) 

 

Observamos também que a função formadora provavelmente não é desenvolvida 

de forma adequada no horário de trabalho pedagógico quinzenal, talvez pelo fato de não 

saberem como fazer essa formação contínua com o professor. Assim, esse coordenador 

acaba exercendo o papel de especialista, ao não propor constantemente nesse espaço 

coletivo o diálogo e a reflexão sobre a prática e novos fundamentos teóricos. 

Contudo, o E3 enuncia na mesma formação discursiva um discurso oposto à 

maioria dos colegas coordenadores na rede do Ensino Fundamental, anos inicias, ao 

descrever que: 

A gente faz esse momento também, como eu acabei de dizer, acaba tendo o 

tempo reduzido do planejamento por conta disso, a gente tira um momento, as 

vezes meia hora, quarenta minutos, que sempre ultrapassa o tempo para um 
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estudo sobre um determinado tema, então por exemplo, a gente já estudou a 

questão da importância do caderno  de casa, a gente já estudou sobre a 

consciência fonológica, a importância da consciência fonológica, nós 

estudamos sobre..., então a gente tem esse momento  de estudo que a  gente 

acha  importante demais trabalhar com os professores essas questões com eles, 

a gente discute também sobre  o resultado todo final de unidade.[...]Tipo assim, 

essas fichas aqui, a gente tem, a gente sabe quantos foram aprovados por 

unidade, a gente tem essa conversa, esse diálogo, ver o que está acontecendo, 

o que que pode ser melhorado, então há essas conversas também, não fica 

simplesmente no fazer por fazer, a gente discute o que está acontecendo. Então 

a gente tem esses momentos de discurso também no Ac, que é muito bom 

inclusive. (E3) 

 

Em oposição aos discursos dos demais coordenadores pedagógicos, o E3 afirma 

desenvolver a ação formadora, mesmo com um intervalo de tempo muito curto e com 

ausência de um planejamento mais consistente no grupo. Percebemos que os temas 

vinculados à discussão pressupõem a reflexão crítica sobre a prática e a teoria, uma vez 

que, por meio do diálogo, buscam definir o que pode ser melhorado. Posto isso, 

entendemos que há uma preocupação dessa coordenação pedagógica em valorizar a 

formação no horário de trabalho coletivo.  

Assim, entendemos de modo geral o papel de formador ser reconhecido como um 

saber inerente ao estatuto do coordenador pedagógico. Desse modo, verificamos no lugar 

institucional da Atividade Complementar (AC) que a ação formadora não é realizada da 

mesma forma por todos os sujeitos. A posição do sujeito na formação discursiva, em 

relação a essa ação, é dividida entre os coordenadores pedagógicos que buscam assumir 

o papel de formador e outros que não se comprometem com essa atribuição.  

Percebemos nesse contexto que a autonomia dos professores está enfraquecida. 

Acreditamos que a formação continuada na Atividade Complementar (AC) pode oferecer 

aos professores e também ao grupo a possibilidade, a autonomia quanto à reflexão e 

mudança de prática, que pode levar ao desenvolvimento profissional. Assim, os princípios 

democráticos de participação e autonomia também são enfraquecidos no trabalho coletivo 

da escola, da rede pública municipal de ensino.  

No discurso científico, Fusari (2004) enfatiza que, independentemente do tipo de 

projeto de formação contínua, ela só será de fato bem-sucedida se a equipe escolar, 

liderada por diretores e coordenadores pedagógicos, assegurar que os educadores sejam 

valorizados, respeitados e ouvidos com a possibilidade concreta de expor suas 

experiências, ideias e expectativas. Para tanto, a valorização do saber proveniente das 

experiências busca com o grupo de professores a análise e crítica de suas práticas, através 

do diálogo e da reflexão com novos fundamentos teóricos, propondo uma mudança de 



103 
 

prática. No conjunto, o autor considera que “a estrutura e a gestão democrática são 

elementos essenciais por enaltecerem a participação e o envolvimento dos profissionais 

e técnicos” (FUSARI, 2004, p. 22).  

Na concepção de Garrido (2004), a posição do sujeito coordenador pedagógico 

proativa para o trabalho de formação continuada em serviço tem a condição de propiciar 

o desenvolvimento profissional dos participantes, na medida em que se tornam autores de 

suas próprias práticas. Desse modo, subsidiar e organizar a reflexão dos professores tem 

como o objetivo readequar e aperfeiçoar as medidas implantadas, uma vez que se observa 

a intencionalidade das opções pedagógicas e as dificuldades que encontram para 

desenvolver seu trabalho. Assim, o coordenador pedagógico favorece “a tomada e 

consciência dos professores sobre suas ações e o conhecimento sobre o contexto escolar 

em que atuam” (GARRIDO, 2004, p. 9).  

 Ao lado disso, o discurso científico reitera que as condições e possiblidades da 

formação continuada que promovem o desenvolvimento profissional estão ancorados no 

desejo e no querer, não só do sujeito coordenador pedagógico, mas sobretudo no sujeito 

professor. Para tanto, Fusari (2004) argumenta que: 

 

Cada educador é responsável por seu processor de desenvolvimento pessoal e 

profissional; cabe a ele o direcionamento, o discernimento e a decisão de que 

caminhos percorrer. Não há política ou programa de formação contínua que 

consiga aperfeiçoar um professor que não queira crescer, que não perceba o 

valor do processo individual-coletivo de aperfeiçoamento pessoal-profissional. 

(p. 23) 

 

Assim, a formação continuada na escola é um recurso importante na busca do 

desenvolvimento profissional do professor, e não o próprio. Na concepção de Orsolon 

(2012), “o processo de formação continuada, com o coordenador assumindo a posição de 

sujeito formador, possibilita ao sujeito professor o entendimento de que a proposta de 

transformação está ligada ao projeto pedagógico, o qual é condição importante para ter a 

prática como objeto de reflexão e pesquisa” (ORSOLON, p. 23), habitua-se a 

problematizar seu cotidiano, a interroga-lo e a transformá-lo, modificando a própria 

escola e a si próprio. 

Concluímos na discussão do eixo que o discurso científico considera que o 

coordenador pedagógico pode ser articulador através de uma atuação voltada para a 

consciência coletiva, mediante a articulação de toda a comunidade escolar no sentido de 

um Projeto Político Pedagógico transformador. Há de se considerar também o seu papel 

de formador, ao oportunizar aos professores, por meio da formação continuada interna e 
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externa, a possiblidade de expor democraticamente suas experiências, ideias e 

expectativas através do diálogo e da reflexão, com novos fundamentos teóricos, com a 

proposta de mudança da prática. Além disso, é possível afirmar que pode ser 

transformador ao congregar a toda sua atuação práticas democráticas de valorização da 

participação e da autonomia do grupo, colocando-se como uma liderança mediadora, sem 

a demarcação de hierarquia.  

Constatamos, então, que o discurso dos sujeitos escolares apresenta pontos de 

equivalência em relação aos demais discursos ao conceber o trabalho da coordenação 

pedagógica como uma liderança corresponsável pela articulação entre as diversas 

interlocuções entre professores, diretores alunos, famílias e comunidade com base no 

trabalho coletivo.  

Contudo, observam-se pontos de incompatibilidade ao falarem que, na prática, os 

profissionais não conseguem realizar essa dimensão da ação coordenadora devido às 

demandas cotidianas de atividades administrativas na escola e à ausência de formação 

para o exercício da função. Ao lado disso, também entendem a dimensão formadora como 

essencial à função, porém, a maioria dos coordenadores pedagógicos acaba agindo como 

especialistas, ao trazerem sugestões prontas. Também não priorizam na Atividade 

Complementar (AC) a formação continuada. E, na “dimensão transformadora”, é 

provável que não esteja sendo desenvolvida, uma vez que é evidenciada a relação entre 

coordenação pedagógica e professores permeada por práticas conservadoras de controle, 

atreladas ao poder disciplinar, o qual tem a eficácia de agir sobre coletividades. Em geral, 

o princípio democrático de participação não aparece como tomada de decisão pelo grupo 

a partir do diálogo e da reflexão. 

 

3.3 Efetivação da gestão democrática pela Coordenação Pedagógica 

 

Seguimos com a terceira direção da análise neste capítulo, com o eixo, “a 

efetivação da gestão democrática pela coordenação pedagógica”. No referido eixo, 

analisaremos as formações discursivas referentes: à relação da gestão democrática com o 

trabalho da coordenação pedagógica; à promoção e criação de oportunidades para 

participação dos alunos com opiniões e sugestões sobre o planejamento docente e 

processo escolar em geral; ao atendimento a pais e comunidade por parte da coordenação 

pedagógica; articulação do trabalho coletivo; e à relação com os professores. 
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Para a análise do campo de enunciados linguísticos referentes a formações 

discursivas sobre a relação da gestão democrática com o trabalho da coordenação 

pedagógica, adotamos a formação de conceitos com o objetivo de observarmos o que a 

coordenação pedagógica postula como gestão democrática na sua atuação, na disposição 

das séries enunciativas.  

Constatamos no discurso dos sujeitos escolares uma formação discursiva que põe 

em funcionamento a sucessão de múltiplos conceitos acerca da relação da gestão 

democrática com o trabalho da coordenação pedagógica. Primeiro, coexistem no “campo 

de presença” variados enunciados que se correlacionam na descrição de conceitos que 

imprimem relevância da relação entre gestor e coordenador para uma atuação 

coordenadora democrática. Vejamos a disposição dos referidos enunciados: 

 

Eu me sinto totalmente à vontade, eu me sinto numa gestão democrática. As 

decisões que a gente toma normalmente são conversadas, são discutidas e 

sempre resolvidas no que for o melhor para todos, mas assim eu não sou levada 

ou induzida a tomar determinadas decisões por conta de ninguém não, tudo o 

que eu penso, ou que eu desejo eu falo, se for para o bem comum é acatado[...]. 

Eu pelo menos tenho liberdade nas decisões. (E3)  

Porque o gestor, ele precisa dar esta autonomia e ter o diálogo com o 

coordenador, com os professores e se ele fecha, se ele se torna individual nas 

suas decisões, não vendo, não respeitando as opiniões de coordenação ou dos 

funcionários, dos professores, aí fica difícil. Fica difícil ter um trabalho de 

gestão democrática. (E5)  

Eu não vejo que funcione muito não porque, no momento que se faz uma 

eleição para diretor, uma eleição para coordenador infelizmente a mente de 

alguns colegas nossos ainda é muito tendenciosa a: fui eleito estou no poder, 

falo o que eu quero e como eu quero e do jeito que eu quero não é, então existe 

ainda muito problema nesse sentido, o problema de querer privilegiar um 

grupo, um colega. A eleição do diretor não garante a democracia na escola. 

(E6) 

 

 O discurso da coordenação pedagógica, proferidos pelos E3 e E5, aproxima-se na 

descrição de que a relação de diálogo e autonomia com o gestor escolar é importante para 

uma atuação democrática. Eles consideram que o gestor autoritário dificulta o trabalho 

coletivo. Assim, os coordenadores pedagógicos conceituam que a parceria com o gestor 

escolar no desenvolvimento da sua atuação gera um espaço de autonomia para ambos. 

Percebemos nesse conceito uma aproximação com o discurso científico. No 

conceito de Paro (2001), o modo de funcionar da escola pública deve ter como fim 

fundamental a educação para democracia. Para o autor, “a atuação do diretor e do 

coordenador pedagógico se dá como autêntica coordenação do trabalho humano coletivo 
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que se desenvolve em todas as esferas da escola” (PARO, 2001, p. 120). Nesse sentido, 

os fins educativos precisam ser norteados por um trabalho com base na mediação 

democrática, tanto da direção escolar quanto da coordenação pedagógica.  

Desse modo, o trabalho desses profissionais na escola não deve ser burocratizado. 

É preciso que tanto as atividades-meio quantos as atividades-fim não se constituam em 

fins em si mesmas, mantendo sua necessária característica de estar a serviço dos fins 

educativos que se buscam com a educação escolar. 

 Já o E6, representante do núcleo técnico da Secretaria de Educação, ressalta outro 

conceito: a eleição para diretor. Enuncia que, apesar de eleito democraticamente no 

Município, o gestor não busca o exercício do poder com base na democracia. Pelo 

contrário, exerce o poder de forma autoritária e paternalista, comprometendo os processos 

democráticos na escola, inclusive a atuação democrática do coordenador pedagógico. 

Analisamos que o discurso científico também se aproxima desse conceito, no campo de 

presença destacado da afirmação de Dourado (2006, p.94). 

 

Entendemos que as eleições diretas para diretores, despeito de não 

estabelecerem a democracia interna na escola, nem garantirem ou mesmo 

indicarem uma democracia externa, o que seria esperar demais de uma 

instituição social [...]. Assim, partimos da premissa de que a participação não 

deve se confinada apenas a dimensão do voto, mas a esta deve associar-se o 

constructo da participação coletiva por meio da criação e/ou aperfeiçoamento 

de instrumentos que impliquem a superação dos vícios clientelísticos e das 

práticas autoritárias que permeiam as práticas sociais e, no bojo dessas, as 

práticas educativas.  

 

 

 Na sucessão de múltiplos conceitos como mencionamos anteriormente, 

verificamos que parte dos coordenadores pedagógicos concebe a relação do seu trabalho 

com gestão democrática como a afirmação da existência de uma relação de respeito com 

os professores, pautada na responsabilidade assumida por todos, com uma visão coletiva 

na ação coordenadora. Assim, ao que indica, entendem a gestão democrática com 

reponsabilidades assumidas no coletivo. Esse conceito pode ser evidenciado no campo de 

enunciados abaixo: 

 

Nós discutimos os assuntos, nós assumimos responsabilidade em conjunto, se 

errarmos, vamos errar juntos e se acertamos vamos acertar juntos, então essa 

democracia esse respeito entre professor-coordenador eu acho muito 

importante, eu enquanto coordenador estou conseguindo fazer. (E1)  

A gente procura aqui da melhor maneira possível acatar o que é melhor para o 

grupo e não que é melhor particular, para mim, como coordenadora ou direção, 

não, e principalmente olhando a questão do direito do aluno, não tirando o 

direito do aluno, não tirando o direito do outro também. (E3) 
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Nesse campo discursivo, também emergem o conceito das possibilidades de 

oposição ao processo democrático na escola. Uma minoria entende que a democracia é 

essencial à sua atuação da coordenação pedagógica. No entanto, enunciam que esta é 

complicada de ser efetivada. Justificam que muitos professores, por medo da mudança, 

imputam a ações democráticas nas escolas, equivocadamente como as ações impositivas. 

Este conceito é evidenciado no campo de presença em destaque, abaixo:  

 

Se não houver democracia, se não houver uma interação com todos, a gente 

não consegue fazer o trabalho. Então é essencial, embora ainda assim é 

complicado também [...]. Então, às vezes o que você entende como 

democrático, outros entendem como uma imposição, como algo que vem para 

desfazer o que já era. Como eu poderia dizer? Não um costume, mais uma 

prática da instituição, então é bem difícil. (E2) 

  

Concluímos que o do discurso dos sujeitos escolares apresenta pontos de 

equivalência com relação ao discurso científico, nos múltiplos conceitos que concebem a 

relação da gestão democrática ao trabalho da coordenação pedagógica. Ambos postulam 

que o exercício do poder na escola com base no diálogo e na autonomia da coordenação 

pedagógica em relação ao gestor é um elemento importante na atuação que se pretende 

efetivar democrática. Ressaltam também a relevância da relação de respeito com o 

professor e o entendimento de que a democracia no espaço escolar significa assumir 

responsabilidades no coletivo. Além disso, os profissionais apontam as dificuldades na 

efetivação dos processos democráticos em virtude da resistência do professor acostumado 

a práticas autoritárias de poder e a constatação de que a eleição para diretor é apenas o 

meio para democracia e não o fim, isto é, eleição não garante o exercício do poder com 

base na democracia pelo gestor escolar.  

O regime de saberes sobre gestão democrática revelado no discurso dos sujeitos 

escolares e no científico traz à tona as relações de poder que atravessam o sujeito 

coordenador pedagógico, ou seja, as práticas em que o poder se manifesta. Ao tomarmos 

como princípio a análise do poder na concepção de Foucault (1995), sugerimos uma nova 

direção para compreensão das relações de poder, através do antagonismo de estratégias, 

ou seja, a partir das formas de resistência. Avaliamos que os sujeitos escolares, ao 

pensarem a gestão democrática no seu trabalho como uma eficácia da autonomia e 

responsabilidade coletiva, inserem estas práticas discursivas como ponto de resistência, 
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ou seja, perspectivas possíveis de transformação de prováveis práticas autoritárias de 

poder na gestão escolar do Município. 

Em relação à formação discursiva sobre a promoção e criação de oportunidades 

para participação dos alunos no processo escolar em geral, constatamos que as diversas 

enunciações se correlacionam no discurso de que a participação não é oportunizada aos 

alunos, embora existam situações esporádicas em que o aluno procura a gestão com 

alguma reivindicação sobre passeios ou outras questões, as quais não podemos identificar 

como participação. Os coordenadores pedagógicos da área urbana enunciam que o motivo 

para essa não participação justifica-se pela falta de tempo ou planejamento de espaço ou 

momento para tal. Em relação às escolas do campo, os coordenadores pedagógicos 

enunciam que, em função do trabalho ser desenvolvido de forma itinerante13, não há como 

promover a participação do aluno. Esse discurso é evidenciado no campo de enunciados 

abaixo:      

 

Pelo fato das escolas do campo serem todas distantes, infelizmente a gente não 

tem tanto acesso a essa relação coordenação-aluno, ou intervenção de aluno 

junto ao processo de coordenação e planejamento [...]. A comunidade escolar 

com os pais é apenas em reuniões que a gente pede sugestões, o quê que está 

ocorrendo de fato, o que precisa ser mudado, mas esta outra parte com o aluno 

em si, eles não têm essa autonomia, para estar participando dessas ideias do 

planejamento. (E1)  

A gente subestima muito as crianças, e a gente trabalha na instituição que 

embora seja fundamental I, a gente trabalha como o ciclo, como o inicial, os 

anos iniciais, então assim, às vezes a gente vai na sala conversa com os alunos 

pede alguma opinião, quando a gente faz algum evento, pergunta se ele gostou, 

o que poderia ser melhorado. Geralmente, a gente faz assim... [...] eles têm na 

faixa de 8 anos. Então, é mais uma conversa com eles quando a gente precisa 

saber, ter opinião deles sobre alguma questão. Não é frequente, está, se você 

disser é frequente..., eu sempre tento estar presente na sala como os meninos, 

visitar, conversar com eles, mas às vezes e complicado, o tempo é corrido. (E2) 

Não bem pouco, quase inexistente. Para te falar a verdade esse trabalho aí e 

totalmente do professor, não consigo não, até porque a quantidade de visitas 

que a gente tem diretamente com o aluno, essa conversa, esse bate papo. Visito 

15 escolas. (E3) 

Só assim em relação a esporte que eles participam de projetos lá na quadra, 

que a gente pede opinião, sobre o que eles querem fazer no esporte. Alguns 

sábados letivos a gente trabalha com eles praticando esses esportes, a gente 

chama reúne e conversa com eles qual é a atividade que eles querem participar 

                                                           
13 A coordenação pedagógica do Ensino Fundamental, de anos inicias, do Campo no município de Barra 

do Choça trabalha em caráter itinerante. Para o número de 26 escolas, na sua maioria composta por uma 

sala de aula, trabalham dois coordenares pedagógicos, que se dividem entre as unidades. Esses 

coordenadores estão vinculados à Secretaria das escolas do Campo, que funciona na área urbana. Para o 

contato com as escolas, professores, alunos e comunidade, esses coordenadores se deslocam até o campo 

regularmente.  
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para a idade deles, o que é viável, então é uma certa forma eles acabam 

participando. (E4)  

Então essa parte não é feita ainda até então, momento. Eu não vejo um tempo, 

um momento para que as próprias crianças coloquem sua opinião, massa gente 

valoriza sim. Se uma criança chegar e falar, der alguma dica, alguma sugestão 

e for viável para escola colocar em prática, a gente coloca em prática, por 

exemplo, eles deram a ideia: a gente quer no dia das crianças, vamos para um 

lugar que tem piscina, aí já e um dica do aluno que agente acolhe, olha gente 

as crianças estão querendo ir para um lugar que tenha piscina, que eles querem 

brincar, que eles querem se divertir, eles não querem ficar na escola, não 

querem uma festa na escola. Então com isso a gente já foi atrás de um lugar 

que teve piscina [...]. (E5) 

 

Contradizendo o discurso dos coordenadores pedagógicos, o discurso científico 

afirma, de acordo com Orsolon (2001), que cabe também ao coordenador pedagógico o 

estabelecimento de uma parceria com o aluno, incluindo-o no processo de planejamento 

docente, possibilitando a ele a participação no processo curricular da escola. Esta 

participação pode ser promovida com a criação de oportunidades para que eles participem 

com opiniões, sugestões, avaliações do planejamento docente, de modo que suas 

sugestões sejam ouvidas de forma sistemática sobre o processo escolar. Portanto, ao 

acolher o olhar dos alunos, nota-se uma “postura de flexibilidade e mudança” (Idem, 

2001, p. 24). 

Segundo Libaneo (2012), a participação é o principal meio de assegurar a gestão 

democrática, oportunizando o envolvimento de toda a comunidade escolar no processo 

de tomada de decisão e funcionamento da organização da instituição. Além disso, 

viabiliza o conhecimento dos objetivos e metas da escola em toda sua estrutura, 

proporcionando uma aproximação entre os professores, alunos e pais.   

Na mesma direção de análise, verificamos que os enunciados linguísticos dos 

sujeitos escolares se correlacionam na descrição de que a articulação da coordenação 

pedagógica para o trabalho coletivo significa assumir as responsabilidades em conjunto, 

incluindo toda a comunidade escolar, a exemplo de pais, alunos, professores, diretores, 

coordenação e funcionários, na tomada de decisão. Ao lado disso, reconhecem que as 

divergências de opiniões no grupo não são empecilhos, mas fazem parte do processo de 

decisão coletiva. Os profissionais afirmam ter um grupo coeso e que é essencial ao 

coordenador pedagógico a visão de coletividade. Esse conceito pode ser observado na 

disposição obedecida nas séries enunciativas, abaixo: 

 

Então, não há como uma pessoa só ou duas pessoas assumir tais 

responsabilidades porque mais pessoas juntas vão conseguir ter melhores 

êxitos nas ações dentro do processo da educação. (E1) 
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Para mim, o trabalho coletivo, ele tem que ser dessa forma, perpassar por todas 

as esferas da instituição, desde os pais, os alunos, as pessoas que lidam com as 

crianças, porque eu costumo dizer que na escola, não é só o professor que está 

ali para fazer o papel de educador formal, mas todo mundo. (E2) 

 

  

E3 - É importantíssimo o trabalho coletivo, porque assim um grupo unido é 

muito bom, onde há divergências de opiniões, com certeza é importante, mas 

assim sempre que a gente toma algumas decisões, é sempre olhando o grupo. 

E o grupo que coordeno é um grupo muito coeso, a gente se dá muito bem, a 

gente se entende, mesmo eu não querendo tal coisa, ou eles também não 

querendo aceitar tal opinião, mas se eles compreendem que aquilo ali é o 

melhor naquele momento. 

 

Que um coordenador ele precisa estar com essa visão coletiva, ele não pode 

ser individualista, ele não pode estar chegado com informações prontas e 

acabadas para o ambiente escolar, certo. Então, que o trabalho ele precisa ser 

coletivo sim e isso vai fazer a diferença no ambiente escolar e no processo 

ensino aprendizagem. (E5) 

 

 Constatamos na fala dos enunciadores 1,2, 3 e 5 a identificação de que a 

participação é o princípio imprescindível para o trabalho coletivo, porém não enunciam 

entres as suas responsabilidades os mecanismos possíveis para essa participação, a 

exemplo de Conselhos Escolares, Projeto Político Pedagógico, o horário de trabalho 

coletivo semanal entre outros. Assim, ao caracterizarem a participação como essencial, o 

discurso dos sujeitos escolares se aproxima do discurso oficial e científico, porém se 

distanciam ao não descreverem os meios de sua efetivação na escola.  

Ao lado do que compreendem como trabalho coletivo, foram enunciadas também 

as dificuldades, as quais destacamos por campo de presença nos enunciados, abaixo: 

E1 - [...] ainda existe resistência para o novo, porque quando você lança a ideia 

do novo, nós temos professores que estão aí a dez, quinze, vinte anos que não 

aderem as novidades da educação, ainda continua trabalhando naquela mesma 

visão de antes, não querem aderir. 

 

E3 - a gente tem dificuldade em relação a alguns métodos de trabalho não 

aceito por alguns professores, algumas propostas de trabalho, isso aí e alguns 

entraves que a gente tem. Por exemplo, nós temos o Programa Pacto PNAIC 

então assim, alguns professores ainda resistem a trabalhar com a proposta do 

programa.    

 

E4 - Como eu disse, tem assim... tem aceitação, mas nem todos os professores 

aceitam, assim o que a gente passa, as sugestões! As sugestões, as mudanças 

por parte de alguns, há resistência... nós professores, nós sabemos que ...uma 

determinada parte do grupo aceita trabalhar o projeto e a outa resiste! A gente 

conversa, mas tem hora que a gente acaba aceitando o que ele..., por ser assim 

um professor antigo, já difícil, até os anos anteriores, a gente já vê que ele não 

foi trabalhado dessa forma, então há resistência, tem hora que a gente tem que 

ceder [...].  

 

[...] a gente vê que é difícil assim, mudar a opinião de alguns, consigo assim 

muito pouca coisa, mas converso muito e peço opiniões deles assim, não 

decido assim só, tudo que nós temos que fazer estou sempre pedindo a opinião, 
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mas eu vejo que ainda há resistências de alguns, por parte de alguns em 

desenvolver alguma coisa, um projeto... o trabalho coletivo. 

 

Essa formação discursiva põe em funcionamento a denúncia das fragilidades da 

coordenação pedagógica, na ação articulada. O E1, ao descrever a oposição ao novo por 

parte dos professores com mais tempo de sala de aula, não demostra possiblidades, isto 

é, estratégias possíveis de mobilizar tais professores, direcionando-os à mudança e 

tirando-os da inércia. Segundo Orsolon (2012), as prováveis resistências podem ser 

resolvidas com a leitura, observação e união dos que trabalham na escola, e nesse contexto 

introduzir as inovações para que todos se comprometam com o proposto. Desse modo, 

essas novas ideias, ao serem “construídas, discutidas e implementadas pelos professores 

e coordenares envolvidos, tornam possíveis a adesão e o compromisso do grupo” (Idem, 

p. 22). 

Outra questão é o entendimento equivocado, dos enunciadores E3 e E4, de que a 

participação pressupõe aceitação de sugestões. Ao que indica, a Secretaria de Educação 

impõe programas federais à escola, e a coordenação adiciona suas sugestões e consulta 

os professores. Verificamos ser provável que ocorra nesse contexto o que Lück (2010) 

nomeia como a “participação pela participação”, na qual se discute e avaliam decisões 

prontas. Assim, “os participantes do contexto organizacional são convidados apenas a 

envolver-se numa participação elementar e formal de verbalização e discussão superficial 

sobre questões definidas anteriormente e que passam a ser legitimadas pela discussão” 

(Idem, p. 24). 

A participação efetiva na escola sugere que todos, professores e coordenação 

pedagógica, coletivamente organizados, discutam e analisem a problemática pedagógica 

que vivenciam em interação com a organização escolar. E, a partir dessa análise, sejam 

tomadas decisões para resolução das dificuldades, assumindo no conjunto o compromisso 

com a promoção de transformação de práticas. Assim, os programas e inovações 

pedagógicas são apontados pelo próprio grupo, e não apenas pelo diretor ou coordenador 

pedagógico. Isso gera um sentimento de autoria e responsabilidade coletiva pelas ações, 

condição fundamental para efetivação da democracia (LÜCK, 2010).  

As relações interpessoais entre coordenador pedagógico e professores se 

apresentam como elemento importante para o trabalho coletivo em discussão. Segundo 

Orsolon (2012), a coordenação pedagógica precisa criar oportunidade para o professor 

integrar sua pessoa à escola, visto que a fragmentação tem sido característica do 

conhecimento vivenciado nesse ambiente e, por muito tempo, o professor também se 
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trouxe fragmentado. Nesse sentido, buscamos a descrição da relação dos professores com 

a coordenação pedagógica, na disposição das séries enunciativas abaixo, com base nos 

campos de presença grifados: 

 

E2 - Como eu disse, as vezes harmoniosa, as vezes conflituosa. [...] como eu 

falei já... romper algumas barreiras, tirar essa visão do professor de que o 

coordenador está ali as vezes como fiscalizador, que não é, que é um 

auxiliador, que está a li buscando o melhor, e romper com algumas práticas 

que já são[..]. Algumas práticas que a instituição às vezes já traz, quando você 

tenta romper com algumas práticas é uma dificuldade imensa. 

Eu defino como uma relação, antes de qualquer coisa, de amizade, todos eles 

são os meus colegas [...].  Nesse momento eu estou como coordenadora, como 

um chefe digamos assim deles e que em determinado momento eu vou ter que 

me posicionar [...]. Tem situação que eu falo mesmo, gente infelizmente eu 

tenho que tomar essa decisão por conta da minha posição, que estou ocupando 

agora, talvez eu não estivesse o meu posicionamento seria outro, mas como eu 

sou coordenadora nesse momento, meu posicionamento e esse. (E3)  

É uma relação boa... mesmo que tenha as dificuldades, que são encontradas, 

por parte de alguns em aceitar o que a gente expõe, eu tenho uma boa relação 

com os professores. (E4) 

Não enxerga esse coordenador como mediador, enxerga como mais uma 

auxiliar para está facilitando o trabalho do professor no sentido de trazer 

pronto, não de ajudar a construir, não de intervir no que é necessário. (E6) 

 

Primeiro, o E3 fala que a relação é de amizade e nomeia-se como chefe de seus 

colegas professores, afirmando que a sua posição nem sempre vai corresponder aos 

interesses do grupo, pelo motivo da hierarquia que existe entre eles.  Segundo, em E2 

existe um paradoxo no qual a relação é harmônica ou conflituosa, em que a coordenação 

é vista como fiscalizadora. O E4 expõe a participação dos professores com o 

entendimento equivocado de aceitação ou não de suas sugestões.  

Percebemos então que emergem no discurso dos sujeitos escolares o conceito de 

que a relação entre coordenação pedagógica e professores está caracterizada por práticas 

de coordenação conservadora, revestidas de um forte tom de estratégia de controle 

constituídas pela vigilância das atividades e regulação impositiva do trabalho opostas a 

uma ação coordenadora que se propõe transformadora, ancorada no trabalho coletivo 

(BATISTA, 2012).  

Para mostrarmos as relações de poder nesse discurso, partimos da premissa de que 

a fala dos sujeitos escolares, ao enunciarem essa relação permeada por práticas 

conservadoras, indicam uma relação de controle. Desse modo, supomos que, em função 

do controle, tal relação está ancorada no poder disciplinar. Segundo Foucault (2010, p. 
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133), essa modalidade de poder implica “numa coerção ininterrupta, constante que vela 

sobre os processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com 

uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos”.  

Para Foucault (2010), o poder disciplinar é típico do contexto escolar. Ao que 

indica, essa noção de poder disciplinar é singular na explicação de que a coordenação 

pedagógica do Município exerce um poder em rede, pouco ou nada explícito, através da 

divisão hierárquica demarcada e pela consulta aos professores, ao invés de participação 

na tomada de decisões.    

Por outro lado, o discurso científico reforça que coordenador pedagógico, ao ser 

parceiro do professor, pode contribuir para que trabalho desse não seja fragmentado, 

muito menos individualizado. Para Orsolon (2012), essa parceria é uma ação relevante na 

promoção de mudanças nas práticas dos professores, pois possibilita a tomada de decisões 

com o alcance de metas de forma efetiva. “O professor se compromete, com o aluno, com 

seu contexto e consigo mesmo” (ORSOLON, 2012, p.25). Assim, as relações, 

institucionalmente hierarquizadas, podem ser transformadas em possibilidades de 

aprender juntos, da construção do grupo para o trabalho coletivo rumo à superação de 

fragmentações. No processo educacional democrático, a parceria é uma estratégia de 

participação.  

Abordamos o atendimento acerca dos pais e comunidade por parte da coordenação 

pedagógica com base na observação na disposição enunciativa obedecida. Para isso, 

descrevemos a organização do campo de enunciados em que aparecem e circulam os 

conceitos (FOUCAULT, 2012). Vejamos a disposição obedecida pelos enunciados na 

formação discursiva em questão:  

 

Tendo alguma situação de necessidade a gente vai, convida o pais para ir até a 

escola, e coordenação e até mesmo junto com a direção a gente vai até a escola 

e senta com esses pais, conversa, onde há necessidade de enviar convites 

anteriormente para que ele venha a escola para ser atendido a gente envia esses 

convites e a gente marca o dia e hora e a gente chega a até a escola para atender 

os pais, se acaso eles não irem a até a secretaria. Quando o aluno afasta muito 

da escola também a gente envia estes convites para que o pai venha até a escola, 

para a partir daí a gente vai a conversa e fazer a intervenção necessária para 

que o aluno volte a estudar. (E1) 

A gente tenta atender os pais sempre que eles nos procuram, porque eu parto 

do pressuposto de que o pai tem que ser bem atendido na escola, a escola está 

aqui para a gente oferecer aos pais e as crianças, uma educação de qualidade, 

tanto é, que a gente está sempre disposta, sempre que um pai chega, a gente 

conversa, sempre também que há necessidade de chamar um pai para 

conversar, a gente chama e conversa [...]. (E2) 
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Então sempre que há necessidade de reuniões na escola sempre tem 

participação de um de nós, normalmente são feitas a cada final de unidade ou 

a depender da necessidade, que acabou de fazer uma esta semana, mas se 

houver uma necessidade de fazer uma outra, faz-se tranquilo não tem problema 

não. (E3) 

Além de reuniões, como eu disse antes, além de reuniões assim, reuniões 

separadas por sala, reuniões de pátio assim, quando eles nos procuram, que eu 

tenho algo para falar sobre o comportamento e do aprendizado do aluno, a 

gente liga para os pais, eles veem a gente leva ali na sala ali do professor, 

coloca uma pessoa na sala dos professore, enquanto ele está conversando junto 

comigo, e nós conversamos com os pais falando das dificuldades, isto além das 

reuniões sem sala. Quando há necessidade com a turma aí os professores me 

procuram, agente realiza essa reunião. (E4) 

E5 - Além das reuniões de pais e mestres que eu sempre faço dinâmicas, passo 

informes nas reuniões de pais, além disso, sempre que os pais procuram a 

escola eu estou à disposição, a questão do entrar em contato com o pai ou 

responsável quando acontece algo de indisciplina e que chega até a mim, vou 

entrando em contato para resolver e tal, o aluno as vezes passa mal na escola, 

aí tem que ligar para o pai, para estar indo buscar e assim por diante.  

A comunidade em si é tranquila, projetos que envolvem a comunidade, por 

exemplo, o encerramento junino, nós tivemos a quermesse na escola, a questão 

do encontro de casais, foi valorizando a família na escola, então foi convidada, 

eu creio que eu tenho um bom relacionamento até onde eu sei. Sempre que tem 

oportunidade a gente está buscando esta interação, escola, família e 

comunidade. (E5) 

E que eles priorizam esse atendimento, o coordenador é quase que o elo entre 

família e o professor. Como ele está sempre perto do professor ele tem total 

condição de estar recebendo esses pais para filtrar alguma informação entes 

que chegue até o professor, porque às vezes o próprio coordenador mesmo já 

resolve ou também o contrário se o aluno estiver tendo algum problema com 

professor, é hora de o coordenador acionar a família para buscar alguma forma 

de resolver esses impasses. Então o coordenador ele é o elo principal de ligação 

entre a família e o professor. (E6) 

 

Na ordem de descrições, os enunciados linguísticos da coordenação pedagógica 

se correlacionam na descrição de que atendimento à família é realizado em reuniões ao 

final de cada período letivo, ou em outras situações em que a escola tem a necessidade de 

conversar com os pais ou responsáveis de uma determinada turma, ou convites 

individuais para tratar de indisciplina especificamente. E para a comunidade como um 

todo, é oportunizada a participação em comemorações da escola, a exemplo do Projeto 

Família na Escola.  

Acreditamos que a função de coordenação pedagógica na direção de um trabalho 

articulado e integrado amplia o trabalho com os pais e as famílias no contexto atual.  

Verificamos que a participação das famílias é limitada ao atendimento em reuniões de 

pais no objetivo de buscar e receber orientações sobre o desenvolvimento do filho. No 

entanto, a possibilidade de participação coletiva na gestão da escola como membros do 
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Conselho de Escola, associação de pais e mestres, entre outros não é mencionada no 

discurso. Assim, a implementação da gestão democrática pela realização do trabalho 

coletivo com os pais e comunidade não é desenvolvida de forma colegiada.  

Observamos que o discurso científico concebe a parceria com as famílias com 

uma estratégia de participação valiosa para a efetivação da gestão democrática escolar. O 

trabalho com as famílias neste espaço precisa ser conduzido pelo diálogo entre escola e 

família, no sentido de estabelecerem estratégias educativas comuns. Um dos responsáveis 

por essa interação e medição pode ser o coordenador. Este discurso é evidenciado na 

afirmação de Orsolon (2005, p. 179):  

 

Acredito que a relação escola-família deva ser uma relação de parceria. A 

parceria constitui o encontro de diferentes para realizar um projeto comum. A 

parceria em questão é a educação da criança ou do adolescente filho ou aluno, 

o que significa assumir juntos essa educação. A relação de parceria supõe 

confiança mutua e cumplicidade. Isto é, conversas, trocas, discussões dos 

problemas e assunção conjunta das decisões tomadas. 

 

 

Comparamos que o discurso científico se aproxima do discurso oficial, pois como 

mencionamos anteriormente, a gestão democrática prevê a participação da comunidade e 

dos pais na escola. Para Orsolon (2005), o trabalho de parceria com as famílias tem a 

possiblidade de ser construído mediante a articulação da comunidade escolar. Nesse 

sentido, entendemos que é salutar no trabalho da coordenação pedagógica o 

conhecimento sobre as famílias, seu contexto, seus desejos. É necessário também que 

haja clareza na interlocução sobre o Projeto Político Pedagógico, as possibilidades e os 

limites da atuação da coordenação e disponibilidade para refletir sobre a prática no intuito 

de melhorá-la. Assim, as práticas de coordenação pedagógica participativas e 

emancipadoras, vividas no interior da escola, estão intrínsecas às relações sociais mais 

amplas, ou seja, às famílias.  

Verificamos que o discurso oficial apresenta pontos equivalência ao discurso 

científico. Essa equivalência é evidenciada na medida em que o discurso científico se 

aproxima e reforça a vontade de verdade da gestão democrática presente nos dispositivos 

citados da LDB/1996, embora com enunciações diferentes. Ele indica que a contribuição 

da coordenação pedagógica, para efetivação da gestão democrática na escola, está em 

uma atuação com base na mediação superando a burocratização. Para isso, a coordenação 

pedagógica precisa articular um trabalho coletivo de interlocução com todos os sujeitos 

da comunidade escolar. Isto é, um trabalho em parceria com o gestor escolar, com os 

professores, com os alunos e com as famílias, oportunizando a discussão e análise da 
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problemática pedagógica, tomando decisões e assumindo no conjunto a transformação de 

práticas. 

No entanto, quando avaliamos o campo discursivo desses sujeitos, constatamos a 

incompatibilidade do discurso dos sujeitos escolares aos demais discursos, ou seja, um 

distanciamento.  

Identificamos que, apesar de entenderem o sentido do trabalho na direção da 

democracia na sua atuação, os profissionais não promovem ou criam oportunidades para 

participação dos alunos com opiniões e sugestões sobre o planejamento docente e 

processo escolar em geral nas escolas pesquisadas. O atendimento aos pais e à 

comunidade não prioriza a possibilidade de participação coletiva das famílias na gestão 

escolar, exceto raras exceções. E na articulação do trabalho coletivo, a participação é 

esvaziada de seu sentido, vivenciada como momento de consulta, ou seja, participação 

pela participação. Somada a esse contexto, a relação do professor com a coordenação 

pedagógica é revestida de práticas conservadoras, ligadas ao controle.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a análise arqueológica, as contradições não são nem aparências a transpor 

nem princípios secretos que seria preciso destacar. São objetos a ser descritos 

por si mesmos, sem que procure saber de que ponto de vista se podem dissipar 

ou em que nível se radicalizam e se transformam de efeitos em causas”. 

(FOUCAULT, 2012, p.186) 

 

Consideramos que o desafio desse estudo consistiu na busca de respostas, mesmo 

que provisórias, para a compreensão de como os princípios e mecanismos de gestão 

democrática perpassam o trabalho do coordenador pedagógico nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental do município de Barra do Choça. As condições e possibilidades para 

essa reflexão crítica do objeto a partir dos limites e das transformações na direção de 

aproximações, distanciamentos e contrastes, com outros pensamentos e perspectivas – e 

também com a atenção voltada às práticas discursivas – estiveram norteadas pelos 

postulados foucaultianos.  

As regras de análise da obra de Foucault na Arqueologia do Saber e os domínios 

vontade de verdade e subjetividade balizaram investigação do campo discursivo, na 

observação da emergência de regimes de verdade e relações de poder que envolvem o 

campo de saber da atuação da coordenação pedagógica na direção de práticas 

democráticas e a produção da subjetividade desse sujeito. 

Identificamos que a função de coordenação pedagógica no campo discursivo de 

sua formação histórica está ligada à supervisão educacional. Os saberes da supervisão 

com a ideia de controle remontam ao período jesuítico e permearam toda instrução 

pública do período da Colônia até o Império, através da Inspeção. Contudo, foi com a 

criação do curso de Pedagogia, em 1932, que aumentou a relevância da supervisão, tanto 

no país como na Bahia, partindo dos aspectos teóricos científicos da educação, nesse 

tempo histórico.  

Constatamos que a formação da supervisão educacional, tanto no Brasil como na 

Bahia, sofreu forte influência norte americana, em função do acordo internacional MEC-

USAID, na década de 1950, e também durante o governo militar, com a retomada do 

referido acordo. Os cursos eram realizados por meio do Programa Americano-Brasileiro 

de Assistência ao Ensino Elementar – PABAEE. No entanto, a Bahia presenciava um 

outro contexto em relação à formação dos supervisores. Existiam os supervisores de 

formação norte-americana, conhecida nacional e internacionalmente, que atuavam no 
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controle e na burocracia, e os supervisores de influência europeia que atuavam nas escolas 

como suporte pedagógico do professor. Por fim, havia o supervisor formado no curso de 

Pedagogia, que recebia influência europeia, mas que tinha de atuar nas escolas de forma 

técnica. Esse contexto foi modificado pelo governo militar. 

Nesse período, a supervisão ganha destaque com os técnicos da educação. Através 

da Reforma Universitária, abrem-se as possibilidades da profissionalização da supervisão 

educacional, com o fim no bacharelado no curso de Pedagogia e a reformulação do curso 

de Pedagogia, criando as habilitações e a formação dos especialistas em assuntos 

educacionais. No contexto baiano, assim como no Brasil, a supervisão se reestruturou de 

forma mais elaborada e sistemática nesse tempo histórico. Foram criados os cargos de 

Supervisor da Educação Primária e Supervisão da Educação Média e extinguiram-se os 

inspetores. Contudo, tais profissionais foram relocados em um sistema de supervisão, 

com 15 centros Regionais de Supervisão e um Centro de Supervisão na capital baiana. 

No município de Barra do Choça, recém-emancipado, aparece a primeira supervisão 

escolar, a ser realizada pela delegada escolar.   

Verificamos que a supervisão educacional na sua formação histórica, no Brasil, 

na Bahia e em Barra do Choça, desenvolveu-se em relações de poder manifestadas na 

vigilância, ou seja, no controle. O funcionamento do poder não tem uma centralidade, é 

permeado por uma ramificação de técnicas e procedimentos, os quais se apoiaram em 

uma vontade de verdade produzida nos saberes da supervisão, presentes em 

regulamentos, registros e também por poderes periféricos intrínsecos às relações 

hierárquicas. Portanto, o poder como exercício e os saberes da supervisão como 

regulamento. 

Observamos que, em 1980, a mobilização do campo educacional, por meio das 

entidades e associações profissionais da educação, colocou em funcionamento a 

superfície de emergência da gestão democrática a de educação, que recebeu o status de 

objeto no campo discursivo. A previsão normativa da gestão democrática da educação na 

Constituição de 1988 insere- se como uma vontade de verdade, pois estava ancorada em 

um suporte institucional, e seu campo de saber ao mesmo tempo controlado, organizado 

e redistribuído socialmente. 

Após a emergência de gestão democrática como princípio, também na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), a coordenação pedagógica foi 

redescoberta como possiblidade de um trabalho essencial na escola na promoção de 

mudanças. No estado da Bahia, o governo alterou a legislação, transformando os cargos 
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de supervisão em cargos de coordenação pedagógica, com provimento efetivo. Estas 

mudanças trouxeram para o campo discursivo da coordenação pedagógica renovadas 

atribuições das até então praticadas. Os coordenadores pedagógicos tinham como novas 

atribuições o acompanhamento e assessoramento dos professores no planejamento 

didático e na avaliação dos processos de ensino aprendizagem.  

Verificamos o município de Barra da Choça, com as indicações da Constituição 

Federal de 1988 e da LDB/1996, passando a regulamentar a função de coordenação 

pedagógica com a conotação de apoio pedagógico ao professor por escola. O município 

previu no Plano de Carreira dos Servidores do Magistério Público Municipal de 1998, na 

função de magistério, o suporte pedagógico, no qual o professor efetivo poderia exercer 

a função gratificada de coordenação pedagógica. Destacamos que, conforme a 

LDB/1996, manteve-se na redação a manutenção das habilitações, o que consta no 

documento formal, mas não é colocado em prática. Percebemos que, em 2004, o 

município de Barra do Choça extinguiu a função de coordenação pedagógica das funções 

do magistério e substituiu pelo pedagogo, o que também ficou no papel.  

No entanto, em 2014, a função de coordenação pedagógica retorna ao plano, e a 

do pedagogo é retirada. Com base nos dados analisados, a gestão democrática se 

apresenta, tanto no discurso oficial, discurso científico e discurso dos sujeitos escolares, 

como uma vontade de verdade da educação e da sociedade para a gestão da educação com 

base no poder de decisão a partir da participação de todos. Nesse contexto, o coordenador 

pedagógico é conceituado como um sujeito que caminha em uma produção histórica das 

suas subjetividades, no constante desafio de reorientar a sua atuação por princípios 

democráticos, no intuito de superar seu passado de vigilância e controle.    

 Ao considerarmos na pesquisa a atuação da coordenação pedagógica com base 

nos princípios e mecanismos de gestão educacional democrática, observamos no campo 

de coexistência e materialidade repetível do campo discursivo analisado o funcionamento 

de relações de poder que se distanciam da perspectiva democrática, evidenciados em 

ausência de indicação democrática para a função de coordenação pedagógica, a frágil 

articulação e mobilização para o projeto político pedagógico e conselhos escolares, como 

também os contrastes que não atingem de forma positiva o modo de ser do sujeito 

coordenador pedagógico. Ou seja, a sua subjetivação, como: dificuldade de parceria com 

gestor escolar; o distanciamento e resistência de alguns professores; e a articulação 

inadequada do coordenador técnico da Secretaria de Educação para o trabalho coletivo, 

na rede investigada.  
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 Verificamos que a possibilidade de exercício da função de coordenação 

pedagógica a partir da possiblidade do papel articulador, formador e transformador, põe 

em funcionamento práticas discursivas que se aproximam de concepções e vivências 

democráticas e outras que se distanciam. Entendemos como aproximações os discursos 

dos sujeitos escolares que concebem que a atuação da coordenação pedagógica deve se 

constituir na liderança efetivamente corresponsável pela articulação de todo coletivo da 

escola, uma vez que, tomando esta concepção como resistência, há uma perspectiva de 

transformação. Os distanciamentos são verificados na descrição de vivências na escola, 

traduzidas em: realização de atividades administrativas de mecanografia; relato da 

necessidade iminente de uma formação para o exercício da função; e uma enorme 

dificuldade na medição do trabalho do professor.  

 Analisamos que o regime de saberes que envolvem a coordenação pedagógica 

sobre a efetivação da democracia e da participação remetendo a relações de poder e saber 

revelam ambiguidades. Os sujeitos escolares postulam que o exercício do poder na escola 

na direção da democracia deve ser exercido com base no diálogo e na autonomia, com 

respeito ao professor. Contudo, apontam-se nas formações discursivas alguns 

distanciamentos, ou seja, incompatibilidades: não estabelecem uma parceria com o aluno 

e com as famílias; e há presença de relações hierarquizadas em algumas escolas. 

 Evidenciamos que a posição do sujeito coordenador pedagógico em relação aos 

diversos domínios ou grupos de objetos citados, que emergiram nos discursos de sua 

atuação, revela que a gestão democrática não perpassa o trabalho do coordenador 

pedagógico na rede investigada de forma adequada e consistente em função dos pontos 

de incompatibilidade e distanciamentos preponderantes no campo discursivo analisado.  

Concluímos, assim, que o discurso oficial e científico atual enuncia a função de 

coordenador pedagógico devendo ter atuação vinculada a pressupostos como autonomia 

e emancipação do trabalho com o professor e na escola em geral. Contudo, verificamos 

no campo discursivo apresentado que a atuação do coordenador pedagógico é esvaziada 

em função da incompatibilidade e do distanciamento do discurso oficial para o científico. 

Isto porque evidenciamos o trabalho de cada coordenador pedagógico investigado como 

formador de um conjunto extremante heterogêneo, no qual a maioria não efetiva os 

princípios e mecanismos de gestão educacional democrática e a função articuladora, 

formadora e transformadora no trabalho coletivo das escolas pesquisadas.   

Por fim, ressaltamos que o objeto de estudo não se esgota, nem tínhamos esse 

objetivo, pois novas pesquisas que possibilitem o estudo sobre a gestão democrática e o 
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coordenador pedagógico são necessárias. Assim, esperamos lançar possiblidades de 

novos estudos nesse tema. 
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APÊNDICE A – FICHA PARA PESQUISA DOS DADOS DAS ESCOLAS 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

Nome da escola ou núcleo escolar: 

 

 

Atendimento: Ensino Fundamental, quais séries ou anos? 

 

Turnos: 

 

A escola possui Projeto Político-Pedagógico? 

 

Instâncias de representação: A escola possui Conselho de Escola, Conselho de Classe e 

Colegiado Escolar? 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 

Nº de salas: (espaço físico geral e salas de aula) 

 

A escola ainda possui: 

 Biblioteca (  )  quadra poliesportiva (   )   pátio coberto (   )  sala de vídeo(   )   laboratório de 

informática (   )  sala de arte (   )   laboratório de ciências(   )   

Obs.:  

 

Administrativo: 

 

Sala da direção (   )   sala da vice direção (   )  sala da coordenação pedagógica (   )  secretaria (   )   

sala de professores(   )   auditório(   )   refeitório (   )   cozinha (   )   almoxarifado (   )     

 

Obs. : 

 

Direção  

Admissão por concurso público? 

Formação? 

 

Vice-diretores 

 

Total:  

Forma de admissão: 

Formação: 

Professores  Total:  

Licenciados:  

Não licenciados:  

Forma de admissão:  

Forma de admissão:  
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(Neste ponto, solicitamos a especificação da graduação e da 

pós-graduação de cada professor, não é necessário colocar o 

nome do mesmo) 

Coordenadores pedagógicos Total:  

Forma de admissão:  

Formação:  

Desempenho dos alunos em 

2015 

Total de alunos matriculados:  

Alunos transferidos:  

Desistentes:  

Aprovados:  

Reprovados:  

 

Matrícula 2016 Total de alunos matriculados 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB      

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) participante: 

 

Como estudante do curso de Pós-graduação (Mestrado em Educação) da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, estou realizando uma pesquisa sob supervisão da 

Professora Doutora Sandra Márcia Campos Pereira intitulada, A GESTÃO 

DEMOCRÁTICA E O COORDENADOR PEDAGÓGICO, cujo objetivo é investigar 

e analisar como a Gestão Democrática perpassa o trabalho do coordenador pedagógico 

nas escolas do Ensino Fundamental, anos inicias da sede do município de Barra do 

Choça, analisando ainda a discussão dos princípios e mecanismos da gestão 

educacional democrática,  a função do coordenador pedagógico a partir de seu papel 

de articulador, formador e transformador, e  a efetivação da gestão democrática na 

escola por meio da coordenação pedagógica. Nesta perspectiva convido-o a fazer parte desta 

pesquisa. Sua participação envolve a realização de uma entrevista, que será gravada se assim você 

permitir. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. A sua participação 

neste estudo não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação 

financeira adicional pelas informações fornecidas. Na publicação dos resultados desta pesquisa, 

sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que 

permitam identificá-lo (a). Se em algum momento da pesquisa o sujeito se sentir identificado ou 

prejudicado, este poderá responsabilizar os responsáveis diretos pela pesquisa. Mesmo não tendo 

benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do 

objeto de estudo e para a produção de conhecimento científico. Quaisquer dúvidas relativas à 

pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora Isabel Cristina Rodrigues Brito da Silva, 

telefone: (77) 99983-1054 e por sua Orientadora Doutora Sandra Márcia Campos Pereira, 

telefone: (77) 99662347 ou ainda pela entidade responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Atenciosamente, 

 
____________________________________________________  

ISABEL CRISTINA RODRGUES BRITO DA SILVA 

MATRÍCULA: 201510636 CPF: 685.503.165-04 
Vitória da Conquista – Bahia ____/____/______. 

 
 

 

  

Eu, ___________________________________________________________consinto em participar deste estudo e declaro ter 

recebido uma cópia deste termo de consentimento. 

 

Vitória da Conquista – Bahia ____/____/______. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB      

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Tempo: __________ 

1-  Nome completo: 

2- Data de nascimento: 

3-  Quando começou a trabalhar em educação?  

4- Como você ocupou a função de coordenação pedagógica no núcleo técnico 

pedagógico? 

5- Há quanto tempo atua na função? 

6- Qual é a sua formação? 

7- Qual é atribuição da coordenação técnica pedagógica do Ensino Fundamental de 

anos iniciais na rede de ensino pública do município? Há quanto tempo esta 

função existe na rede de ensino pública municipal? 

8- Como é realizado o acompanhamento do trabalho do coordenador escolar por 

parte da coordenação técnica pedagógica? Com que frequência realiza reuniões? 

9- Na sua opinião qual é a função da coordenação pedagógica no Ensino 

Fundamental do 1º ao 4º ano? 

10- Como você relaciona a gestão democrática ao trabalho como coordenador 

pedagógico escolar? 

11- O que você entende como trabalho coletivo da coordenação pedagógica? E qual a 

importância desse trabalho na escola? 

12- Quais são as dificuldades que você observa no trabalho do coordenador 

pedagógico escolar na articulação do trabalho coletivo com os professores? 

13- Como você define a relação dos coordenadores escolares com os professores? 

14- Qual é a orientação do núcleo para o coordenador de escola na elaboração, 

implantação e avaliação do Projeto Político- Pedagógico da escola? 

15- Quem participa da elaboração, implantação e avaliação do Projeto Político- 

Pedagógico da escola? 

16- Como é realizada a articulação do projeto político-pedagógico da SEMED com 

os projetos das escolas? 

17- Qual é a indicação do núcleo técnico pedagógico aos coordenadores escolares 

quanto a organização do horário de trabalho coletivo semanal, ou seja, a atividade 

complementar /AC? 

18- Como o núcleo técnico pedagógico indica e planeja com os coordenadores de 

escola a formação continuada dos professores no horário de trabalho coletivo 

semanal, intitulado AC?  

19- Como o núcleo técnico pedagógico planeja a reflexão sobre a prática pedagógica 

no horário de trabalho coletivo semanal, ou seja, atividade complementar/AC, 

com os coordenadores de escola? 
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20- Como podes ser a atuação dos coordenadores de escola junto aos órgãos 

colegiados da escola: 

a) Conselho de Classe  

b) Conselho de Escola 

 

21- Qual é orientação do núcleo técnico pedagógico para o atendimento aos pais e 

comunidade por parte da coordenação pedagógica? 

22- Como se desenvolve o trabalho da coordenação pedagógica técnica da Secretaria 

e Educação – SEMED, do Ensino fundamental com a coordenação escolar? 

23- Como você avalia a autonomia da coordenação pedagógica para o trabalho 

coletivo na escola? 

24- Como você vê o trabalho da coordenação pedagógica nas escolas que companha? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O COORDENADORTÉCNICO 

PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB     

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO             

EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Tempo: __________ 

1-  Nome completo: 

2- Data de nascimento: 

3-  Quando começou a trabalhar em educação?  

4- Como você ocupou a função de coordenação pedagógica no núcleo técnico 

pedagógico? 

5- Há quanto tempo atua na função? 

6- Qual é a sua formação? 

7- Qual é atribuição da coordenação técnica pedagógica do Ensino Fundamental de 

anos iniciais na rede de ensino pública do município? Há quanto tempo esta 

função existe na rede de ensino pública municipal? 

8- Como é realizado o acompanhamento do trabalho do coordenador escolar por 

parte da coordenação técnica pedagógica? Com que frequência realiza reuniões? 

9- Na sua opinião qual é a função da coordenação pedagógica no Ensino 

Fundamental do 1º ao 4º ano? 

10- Como você relaciona a gestão democrática ao trabalho como coordenador 

pedagógico escolar? 

11- O que você entende como trabalho coletivo da coordenação pedagógica? E qual a 

importância desse trabalho na escola? 

12- Quais são as dificuldades que você observa no trabalho do coordenador 

pedagógico escolar na articulação do trabalho coletivo com os professores? 

13- Como você define a relação dos coordenadores escolares com os professores? 

14- Qual é a orientação do núcleo para o coordenador de escola na elaboração, 

implantação e avaliação do Projeto Político- Pedagógico da escola? 

15- Quem participa da elaboração, implantação e avaliação do Projeto Político- 

Pedagógico da escola? 

16- Como é realizada a articulação do projeto político-pedagógico da SEMED com 

os projetos das escolas? 

17- Qual é a indicação do núcleo técnico pedagógico aos coordenadores escolares 

quanto a organização do horário de trabalho coletivo semanal, ou seja, a atividade 

complementar /AC? 

18- Como o núcleo técnico pedagógico indica e planeja com os coordenadores de 

escola a formação continuada dos professores no horário de trabalho coletivo 

semanal, intitulado AC?  
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19- Como o núcleo técnico pedagógico planeja a reflexão sobre a prática pedagógica 

no horário de trabalho coletivo semanal, ou seja, atividade complementar/AC, 

com os coordenadores de escola? 

20- Como podes ser a atuação dos coordenadores de escola junto aos órgãos 

colegiados da escola: 

a) Conselho de Classe  

b) Conselho de Escola 

 

21- Qual é orientação do núcleo técnico pedagógico para o atendimento aos pais e 

comunidade por parte da coordenação pedagógica? 

22- Como se desenvolve o trabalho da coordenação pedagógica técnica da Secretaria 

e Educação – SEMED, do Ensino fundamental com a coordenação escolar? 

23- Como você avalia a autonomia da coordenação pedagógica para o trabalho 

coletivo na escola? 

24- Como você vê o trabalho da coordenação pedagógica nas escolas que companha? 

 

 

 
 


